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мат MÉLTÓSÁGU

. È s "

г ё Т182‹ТЕ LEN'D ö

ERNESZT ö MAGASSAGÁNAH,

SCHWABZENBEBG*

HERTZEGENEK, .GBUMLOVI‘A’

v E z É в J É N E к, `

. GYÖRI EGYHAZI MEGYE’ PÜSPÖHÈNEH:

ноьомш. És SALISBUBGUMI ÈBSERSÈG, 's

LEoDlUMr, Es пазы/ш PÜSPÖHSÉG’BÁP~

TALANBELI BANONOHJANAH; NEMES VE

yTSE SÉÉK’ ÖRÖKÖS гё жэгАшАмц,

»És ÖBÖHOSI'TÖJENEH,
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A. KEGYELMES HEBTZEG!

EzenNemzeti, ’s Hazaì szeretettel

vi'rágzó Munkám h‘ogy а’ТЕ MAGAS

SAGOS NEVEDdel tzìmereztettve ‚1

keljen a’ Magyar"Közönség’V висте

;е1е1Ье: azt а‘ '1E ezen Nemes` Нет‘

zethez vonlszló nagy szìvüséged, . és

TE MAGASSAGODnak mélyen hódo-<

ló mìndnyájunk‘ Tísztelete paran»

tsolia. ‘ ' '

SCHWARZENBERGmeszszetün

döklö HERZTZEGI NEV egész Еп

rópa elött sok századoktól fogva di»,

tsösséges; a’ Magy'ároktól Hazaůúi

Tisztelettel méltóztattatìk ; Nagy

Györ Városától Innepi Háláadással

tìszteltetik: minthogy HERTZEG

SCHWARZENBERG’ Bajnok'i Vezér

sége által szabadította meg ötçt а’ Se
lff'rgelk’ IUray a' Törökségnelä sulyos 1821

)ató . ‚

ТЕ MAGASSAG'ODat pedig,KE

GYELMES HERTZFG! aîkit FE

RENTZ APOSTOLI. FELSEGES-KI

BALYunknak böltsen tanátskozó

Gondja szép Egyházi Talentumaidért
a' Györi Püspökségre kiválasztotlt;

a’ Közönséges Keresztény Apyaszent

egyház’ látható Feje,PAPA О SZENT

SEGE örvendezö készséggel megerö

‚
‚

у
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sített; ugy tekínjzì ezen jó кашей-

tény Város, mint Orangyalát Fö Разг

tori Méltóságodban ; söt az egész дуб

ri Püs'pökì Megye Fö Papi Ve'zérlé

sed által таза‘: boldogittatni érzé

lieny buzgósággal jelentì. '

Isteni bölts Gondviselésböl t'ör

тем: tema ez, KEGYELMES НЕВ

` TZEG! hqgy‘, TE‘MAGASSÁGOD

ezen Györl Püspöki Székre efnelked

vén, illy fényességes Tagjával éke

süîjön az Apostoli Заем Korona; je

leskediék a’ Györi Anyaszentegyház;

dìtsöitessé'k a’ Magyar Nemzet. _

Isten О Szent Felsége tlerjeszgze

horszszú idöre TE MAGASSAGODnak

drága életét mìńd arz~ Egyházi,` mind

а’ Polgári 'Magyar Közönségnek ja

Vára, 's boldogs‘ágára. Ezt ohajtják

velem együtt mìnden igaz Magyarok.

TE pedigmßGyßLmß-s HERTZEG!a’ Те ьощшз Keïgyelmeddel állan- 'I q

dóan méltózìîçass bennünket : mell

buzgó -Köz ohájtás , és köríyörgés me 

- lett legme’lyebb tìsztelettel tsókolván

szentséges Kezeit, holtomig tökélle

_ tes hivèéggel maradok.

HERTZEGILMAGASSÁGODnÃk

' "legalázatósabbl Ráplánja, А

Svastics Ignátz ,
шыд. Sçnt. ‘. MimòsiA Plébános.

ì l



Bévezeté&

Az Embert. az ötet illetö esméret tökélletesíti, ё;

nemesiti , ugy hogy mennél több annak ezen esmere

te, annál tökélletesebb annál nemesebbyaz mind ma

gára, mind másokra nézve, ha ат; эгбд’а', vagy ¢Se_

lekedettel nem hépteleníti. Azért szühséges az Em_

bernek elsöbqn is ma át megesmémi tellyességgel:

innét а’ мяпаепьмыо való létét иду kilátja, hog,

Анд! a’ társalkodó élçtre, és а’ Nemzeti egyességre

magát intéztetve lenm m'ggasmérnie, annals ММ lán

иди! e'gyütt, melly а’ Nemzetí Nyelv. Armá) деть

Ienebb шт maga Nemzetét nem esmérni , 3’ anna.“

betsületére nem ügyelni ; _ mennél utálatosabb а‘ nél

ki“ sorvadozni. ЕМ qgyan már a' Magyaroh’ Higtof ' ‘

rìájàban иду kinyilathoztattam , _hogy ottmindeln ér

telmes _az ö vìrágzó Nemzetét örömmel sz-emlélheti:
de itt mé'g nyilvàbban elötüntetem `azt , hogy lennek

olvásasával az itéletes Olvasó tellyes esméretére jus»

son е’ Names Nemzetnek. Mert itten valamint erede

пёс, következett пышным}; ugy` annak [зимней

gén Qrszágoe Rendeltçtését', mindern belsö, és hül

sö Tulajdonaival együtt, általérti. Annakokáért né'gy»

hészre osztom fell ezen könyvemet, ’S minden Bészt

több Szahaszokra, hogy ezeknél‘fogva mind kedve

nevekedjék а’ nyiltt eszü Olvasónak, mind elméje gyö

keresen elteljék az itten elöadattakkal, mèllyek Шу

renddel követhçznelt: ' ` ‚

ELsó BESL — _,

A’ Magyarok eredetéröl, ’s ‘диодам: névvel немец

Bìrodçlmairól. ‚ ’ ì

1~ö Szakasz. A’ Magyarok’ eredetéröl, ’s a’> Szitty‘a.

Név На" tett dolgairól. Lap I

z-dik Szahasz. Azoknak Huny Nevezetjéröl, és

ez alan lett törrén'eœiröl 5

3-dik Szakasz. A’ Turk Nevezet alatt szapo

годом tetteiröl - f ` .

’ 4-‹Ш‹ Szakasz.` Azoknak kijöveteléröl Don- M0.

yerböl Magyar птицы ’s tölök ezen ‘

á dott földön leu: ditsöss'éges felállit'sá~`

ról Magyar Országnak. j _ 28

5~dik Sza_kasz. Az'çlóadott Magyar történeg1¿`¿_ "
járíak megvxtatásàràl. v 31

l`7y
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MASODIH BEsz.

A’ Magyarok’ Istenessége'eröl.À

l«ö Szakasz. A’ Magyarok Hitéröl. Lap. 97

'z-dik Szahasz A’ Magyar Szerzetosehröl 109

5dìk Szalwsz. А’ Magyar Anyaszentegyház'El

lenesseiröl ' |56

lpdik Szakasz.` Az Apostoli Horonáról, ’s egyébb.

Iâirályi Ekességgkröl, a’ HirályiHoroná

ждет)!‘ Szertartasaìval együtt 151

5dik Szahaez. Az Apostoli Iiirályi Eelségröl

az arra magasqtaltt Hirályolmak rövid

n Históriájával . 181

HABMADIK'BÉSZ.

N’Mag‘yarok’ Országos Bendeltetéséröl.

-1-ö Szakasz. Az Ország Rendieiröl 224

2dik Szakaez. A’ Tììrvényhozò Hatalomról 25o

5dik Szakasz. Az Ország külömbféle Népèi
‘ ~ ты. ì „ ì „ 270'

a-dìk Szakasz. Az Orszàg’ Kormányozásáról A 281

5dik Szakasz. Az lgazság tévö Hatalomról 286

NEGYEDIH REsz.

A’ Magyarok Tualajdonaìról. _

1-ö Szakasz A’ Magyarok Tudomáuyosságáról` 295

в dik'  A’ Magyar N elvröl 559

S-dik A’ Magyar О tezetröl _ 550
/rdik — À’ Magyar ‘штаты — 56ol

ä-dik  А’ Magyar Fö Gazdasa'gŕól. 400

b-dik  А’ Magyarok’ Földjérôl. . )P480

`
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A’ Magyarok’ eredetérïń,4 ’s ‘Нити `

névvel szerzett Birodalmairól.
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L'Szakasz.'l

A’ идёшь’ eredetéröl ‚ ’s a’ Szittya nlal-lt` _

lett Dolgairól. \ _1_.._«,

 

Az egész Emheríségnek valamint еду‘: не;

dem, ‘питает, ’s vágyódása; úgy enneL ki»

elègilèsére, ’s boldogítására szüluéges eg‘yezsèaxy

vègeu {зад azon еду Nyelvůnek, és igy еду

Nemzetnek kellett nékie lenni. Innen а’ józan —

okosság is megesmèrteti ve'lünlc; hogy annale ldi

lönhözö Nyelvů Nemzetel‘re lett feloszlása, azö

biíntetésére szolgáljon. Azért valami vétkest az

ö Nemzelèböl idegen Nemzet Lözzé нашим"; ,v

еду voll mindenlmr a’ legsulyosabb hiintetések

között..Bizonyosahh tanúsâgunk vagyon pedig

ez eránt az [лещ kinyilalkoztatáshan , melly ё!

tal a’ T_eremtês Rönyvében tsalhatatlanul umilm

tunk; hogy az Isten a’ vizözön utánn már elsoka»

sodo“ Emberek’ kevélységét mellyet Bàbel' te

mérdek építésével nyilvánitottah, найдя!‘ «abb

nyelvelu‘e való felosztásával büntette légyen. Igy

Magyaroh esme'rete. A
`
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а’ nyelvnek különhsége szerént hìilönbözö Nemze

telsre oszlottak volt. Az igazsàgnak ezen Диког

rása nélld'nl „активам“ а’ Pogány Böltsek, nem
{вида ‚ hogy а’ Nemzetel(l eredetéröl olly szörnyů

vélekedèsehre vetemedleh. Hanem azon Böltsek

nek, kik az említen Hutforrá's mellett neveked

teh , vèlehedésén а’ Nyelvels', ’s Nemzetek’ erede

téröl nem lehet nem tsudàlkozni , midön а" àl-`

litják; hogy‘minden, Nzernzqe;í maga formálta lé

gyen az ö Nemzeti Nyelvét: még annál inlsáhh

lehet ezenn матом; minthogy главой is ан

tartják, hogy a’ gopdolttalxat a’ внешней, vagy

is a’ jegyek а’ jegyeztettellet meg'elözik: és ig'y

ma‘goklulxl4 ellçnkezpek. Tehát az ész’ "Лада is ki
mutatia'g` hog-y valamint léieliink , иду nyelviink

_ is a’mindenelœt'allsotó Felségtöl légyen. Hanem

hogy azon eredeli Nyelveknelc öszvezayarodásá

ból ismét számtalan nyelvelc származtak: а.’ bi

zonyos.

' Magyar Nyelviink hogy nem illy zavarodás

bolv пытали‘, VImnem Наша егеде‘цё légyen :

ennek egész különösségéböl világoslan ldtetszilx.`

Azért ha nem az elsö emheri Nyelv is: а’ bizo- ‘

цуоз, Ь’о5‘у azon Nemzeti nyelvelmeh egyike,

mellyeklcel mind annyì lxiilönò's 'Nemzetelxre sza

Валюта Bnbilonnál -az I'slen az akkori Embereli’

sohaságát. Ez me'g inhàbb megbizonyosodik nem

zetíínlmek azon idötôl Годы állandó fennmaradá

sából: mex-t ezt а’ Szitlyáhlml egy Nemzexnek

lenui7 nem Amak maga mindenhai vallása, s’ az

idegen Irók erösilése, hanem azolmalc egynyel

vůsége is megbizonyitja. Ugyan is a’Párt'osol‘at

valóságos Szi'ttyai Népnek esmèrlelc a’Tudósolc ,

Justinussal , még azönevezetjelcrölis, а’ melly'et

mi igen jól êrtíink. Illy magyarán _neveztèh-el а’

Sziuyák a’ Persál‘ot is Hórszárolmak , miLlön ezels ’

Ыю! ЗгаМЬпаЬ печегпёй. Valamint Plinius’y Ы
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zonys'aga szerênt mind a’Tanais , mind a’ Jaxartes

fo\yò\Szi lis nek nevyezték; éppen ugy,.a’ ming

“еще: Györvàrmegyében a' Csètsenyi öreg erdö

alaltlévö erel Szélesneh nevezik az ottani Lako

sok. Anual'. etlölvalö kíilönbsége {зад a’ Görög‘,

és azutánn a’Deák Irólmak a" Szittyai Nyelv’ nem

tudásából ‘ах-тайме". De Назад: тНнёт szóll

nz emlílett Historikus az ö Természeti Históriá

jànak hatodik Rönyvèben, ’s ennek tizenhilen;

tzedik Fejezetèhen a’SzittyákÍeredetéröl? ,‚ Ag’

Persák azolmt, ugymond , Lözönségesen Szakák

nah nevezték a’ legközelebbi Nemzetségtölr, a'

Règiek Aràmolmals.” A’ Règielmek ezen bizonyl

sága szerént ММ! а’ Szìuya , lxövelkezêsképpen a'

Magyar Nemzel Arámtól származik; Arámot p12--`

dig a’Teremtês’ Rr'ìnyvébcn Sz'em’ Fijánahl lçnnì

Мнений. Azért homàly néllu'il látni innét, Богу

a' Sziuya, vagy Magyar Nemzet az elsö Nemze

telmek egyilce lett légyep. A'honnan egyenesen

hövelkezikì hogy a’ kiilönhözô nyelvíì Nemzetek

neni ruházhàttâk tulajdonhéppen magolgra a'Szit

чай Nevezelel: hanem ‘аду mint azoknak Füg

geů'elmesei, ‘аду hogy azon Névvel reuenele

sebbehké legyenek Ellenségeik elött. Mert a’ $211

tyâk leghatalmasabb Nemzet lévèn, minden e

gy'eb Наташе!‘ féltek azoktól; mimhogy думы

\е|\епе\ше|‚‹ lartanak volt. Nagy Sándoris аЬЬац

állítolla legnagyobb ditsösségét, hogy azokon

gyözedelmeshedhetett, ámbár tsak kevés részén
azoknak. Mindazáltal ezen gyözedelmével retien-V

te-meg leginkább, иду mond Ник-11103, а’ tölé

magy rèszént elpártoh Ázîát, ’s meg-zabolázta.

Ezentsìnos 'I'örténetiró az ö Hislóriája’ hetedik

Hönyvének nyoltzadik Fejezetéber) ezen Szittyálc

nah Nagy Sàndorhoz az ö Rövetjeik által az й!

közet elôlt intézett beszédjét elöàdvàn., Еду ез

mèrleti-meg ahban „от: ‚., Hogy megesmérd

A2 _
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ё’ Szîllyai Цепные‘: a’mi java'ink еду igahamm,

’s "у" ,’ és Мира.` 'Ezelxet használjuk mind jó Ba

:"àtaìnhkal ‚’ ‘mind Èllen'sè{.>;einl¢A ellen, Barmok

munkàiával vs'z’erzett terméseinkkel „медным Ba

rátainhnak; Карма! bon àldozunk az Istenelmek:

Eilensègeinkel meszsziröl пуща] :‚ Lözelebröl 65:

(laval öldözziik. Igy Syriànák'Hix-ályját ‚ osztán

g’ Persàliét , ès Medusokét megg'yöztiik, ès hész

пить vala egèsvz Egyiplomig. -— -‚1\Те ьшщьоду

a’ Szittyák eskíivéssel szerezzenek haŕàtságot:

hitek megtartása, az ö esln'ivèseh. Görögök’ bi

;onyl‘odása az.; kik irásba foglaljàk tuhmájíhat ‚

>ès Istçnehkel bizonyitjálœ. Mi a’ Beligiót magában

fa’ bîvségben lenni, esmérjíilk: kik nem hetsiilik az

Emhereket ‚ ~hiletlenek под az Istenehhezff'

Ezen Szittyaì Rövetségnek heszèdjében ö

sfzintesebh Filózofìát tapasztalhalott Nágy Sán

dor , mint a' hordóban átsorgó Horinlusi Filo

‚от; mondásában: azért böllsebben mondotla

volna ezt: Ha Görög nem volnèkQSziltya ада:
nek lenni; mint seml all: на Sándòr nem volnél4,'

'Diogenes aharnék lennì. De a' Lev‘ëly, lé's aî‘di

tsöslsleget az emberi vér’ont‘ásban helyheztetö Èm

her lsalv. a’viaskodásra ásilozván ‚ 'nem tartóztat

hatta magât‘ezen ártatlan Syittyàk’ megtámadá

sàtólis. De ezeh, a’ min@ feljehb тащит, tsak

Levés részét tettéls az Egész Szittyai Nemzelnelc ,

a’ melly ugyan ezen fekete tenger melléhiehtöl

fogva а’ Hakas hegynek , a’ Hàspi падеж-пей kön»

nyèhin; ’s innen a’. veres tengerig; ettöl i‘smèt

Persia .‚ Hina ‚ Jápon , ès a`szittyai ‚ avagyjeg-eg

‚ tenger mellett а’ Bifai heg‘yekigterjedett, es sols

Nèpelare oszlott vala; megtartván minc'lazáltal

azon еду Nemzeli Nyelvelœt ‚ ’s méllóságohat,

valamîg idegen Nemzettel öszve nem heveredlek.

Ezen Szittyaî Ne’pek közöu pedig elsöh voltak а’

Нцпуо1‹‚ ama.’ valóságos Szittyai Матчи-од,
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Szîìksèges tehát ezekröl lzélunlfhóz Lépest bö

vebben érlekezuiinlk. `

ILSZARASZ.

А’ Hunyohról.I

Mär nevezetjek is kimut‘atja ezeknek Szîtlyai

Magyarságjokat, a’ minthogy most is megvangyonV

Nyelvíinlsben ezen eredeli Szó , a’mellytöl МЫ)

azavaink származnalc. Hogy pedig magohat Еду
nevezték elek, nem Hunnusolmak, vagy Hunok-Y

nah :, eléggé megbizonyhja а’ tölók пением"
Hunyad , Erdélyben; ès Hunyvár a’ {едем tengen:l

vidèlu'n , a'mgllyrölJornand'es emlèlœzik ‚ de pcm v

tudván e' Magyar szót igazán kiirni, igy h‘ja:

Hunnivár. Ezelsben megesmértetv’èu maga Nem

пей „едет, Világ‘ el’eibe tesjeszli ama' régi di

tsôsségét, mellyela’legrégiebhNemgelelnkôzölt `

Liîiindöklölt vala. l y ‘ I

Degnines , Frantzia ‘Гиды; a’ Sinâk* irâsain

bô), a’ hik halárosok voltak a'HunyoLkal, Нота
ezelmeh régisègét „надежды а’ multi Atizem.

пустынь Század’ elsö мать“: а’те‘Ну Irások,

аду mond , emlékeznels a’ Hunyolnról mail* hèt ezçr

lcétszáz hét esztepdövel elöbb, mint Hristus’Urunk

пишем. Nevezeîesebh Tudósok рейд‘; ugy îeszjk

jegyzéseilset, hogy ezen („шпон уйдешь), а’УЁд
lâg’ teremtèse utánn nègy ezer eszjenfdövel tör

нём Légyen. Tehát az emberi Nemzétnek 81,011
_ hét száz ölven f heledikhen több nyelv'ehre ‚ l'13553757.112..

Nemzetelu'e leu felosztásà utánn harmîntz hatodí‘kl’gsl E.

esztendôben már viryágzo‘tl a’ Magyar. Nemzet ‘М’

ñ Eleihen a’ Hunyokban, ugy mint a' Vilài'nâk

ezer hétszáz дневную Ьчттддй; 1esztendeyïg'ben» `

I nnen nyílva'nságog az, hogy _Ã‘gzçń нету! VQ“
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a" Szittyai Neńizetet: a’ mi java-ink еду igabar'om,
’n nyil ,'v és Кара.‘ Ezeket használjuli mind jó Ba

ráatainlihal ,n ‘шта- Ellen'ségçinl‘Í ellen, Barmok

шцпЬЩёиЦ‚вин-ген1егшёзе1пЬЬе132015ЫипЬ Ba

‚мышь; ßupâval bor! áldozunli az Istenelmek:

Eilensègeinhet meszsziröl nyilrlal 5 liözelehröl (1131-

¿aval öldözzüls. Igy Syriànali'Hirályjat, oszlán
a’aPersàkét ‚ éa Medusokêt megg'yöztüli, ès lièsz

utunh vala egés’z Egyiplomig.  — Ne hidd,hog~y

a' Szittyák esliiivéssèl szerezzenek barátságot:

hitch megtartása, az ô eskiivéseh. Görögök’ bi

.jçonyhodása az; kik irásba foglaljàk tulunàjikat ‚
ès Istçneklçel bizonyiljàli. Mi à’Religiót magàban

a’ hivsègben lènni, ваты-1511‘ : kik nembetsülik az

Embereliet, hiletleneli по!‘ az Istenelihezfî’

Ezen Szittyai Hövetségnek heszédjében ö

a'zintesebb Filózofiàt tapasztalhatott Nagy Sim~

dor , mint a' hordóhan álsorgó Horinlusi Filo

'zoi‘us’ mondásàban: azêrt böltsebben mondolla

volna‘ezt: Ha Görög nem vo|nék,'Szillya akar
nëli lenni; mint semi ад: На S‘ándor nem “о1пё!‹‚ '

lDiogenes aliarnék lenni. De a' hexiëly, é's aì di

tsös‘s'èget az emberi véŕ’ont‘âsban helyheztetö Èm
her ltsak a’viaskodásra ásilozván , lnem tarkóztat

haha виды-иен ártallan Syittyàli’ megqámadá

sâtól is. De ezeh, a’ mînt_ feljebb тащит, tsak

Levès részêl tetléli az Egész Szittyai Nemzétnek ,

a’ melly ugyan ezen ‘едем tenger melléhielnöl

fogva а’ Ralias hegynek , a’ Hàspi ‘видел-нед hör.

nyèliìn; ’s innen a’ veres tengerig; ettöl ismèt

Persia ‚ Rina ‚ Japon , és а‘ Szitlyai , avagy’jegeg

Í tenger melieu a’ Rifai heg‘yehigterjédeu, és sok

Népelire oszlott vala; megtartván mindazáltal

поп egy Nemzeli Nyelveliet , 's мышцам,

та'атЁд idegen Nemzeltel öszve nem lieveredfelc.

Ezen Szinyai Népek liözött pedig elsök voltali а’

Hunyoli, ama’ valÓSâgOs Szitlyai Magyaroli..
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Sziiksèges tehát ezekröl tzélunhhez Вере" ha.
vebben èx‘tekezniinl'c. ‘ L

II. SZARASZ.

А’ Hunyokrôl.
I

Mär nevezetjek íà kimut‘atja ezeknels Szittyaì

Magyarságjokat , a’ mimhogy most is megvagyon

Nyelvíinkben ezen eredeli Szó , a"mel|y\öl több

a'zavaìnln származnalc. Hogy pedig' шагом! igy
nevezték elek, nem Hunnusolmak, vagy l'lunok-l

nah; eléggé megbizonyl'tja a’ tölóll. nevezìetettl _

Hunyad, Erdélyben; ès Hunyvár a’fekete tenger~

‘Мама , а'гпеПугЫЗОгпапдрз emléhezih , de _nem

tudván e’ Magyar szót igazán kiirni ‚ igy irja:

Hunnivár. вице" megesmèrtetyèn maga Nem

zeti eredetèt, Világ' el‘eibe tesjeszli ama' régi di

tsôsségét, mellyela’legrégiebh Мешки!‘ közölt `

Liliindöklött vala. ‚ ‚ ‘ _ .
Deguines , Frantzia Tndós', a' Sináh" irásaîq

bó_l, a’ hik Планы-0501’. voltak a' Hunyokkal, ho'zta,

сайте!‘ régisègèt világossvágra a' multt Ищем

nyoltzadílc Század’ elsö rèszéhen: a’me‘lly Irások?

иду mond , emlékeznek a’ Hunyolxról má/r het ezel"

Был“ hét esztendövel elöbb, mint Rristus'Ur¿unk

ищете". Nevezetesebh 'Tudósoh рейд; ugy "luik"

jegyzéseiket, hogy ezen (“даром hsz‘iiletès а’ ‘И;

lág’ teremtése utánn négy ezer eszjen'dövel 651‘

tént Lègyen. Tehát az emberì детище!‘ Gael?,

_ hét száz ölven › ЬывдШЬеп több nyelvehre ‚ "ёёЬз-‚м.

Nemzetekre lett felosztàsa utánnharmînlz batodî‘k‘rgslj.

esztendöben már virágzogt а’ Magyar. Nemletn-“F

ô Eleiben a’ Hunyokban., иду min!A a' Viláà’nàlS

сжег hét száz Внешне!‘ hqrmadik ,esztende'jŕèbem `

Innen nyilvânságog az, hogy felgen: Nemìçfìj ÜQÍIÈ



‚ 6 _(0).

az pgyìk azon мышь közöu, a' mellyek Bahi

loutól sz¢llyel oszlonak egymás nem értèse miau.

A' honnan kìvilágosodik az is.; hogy ezen Nem.

zel sokllal régiebb ezen Huny мнений, mint a'

Szittyai névvel: de mihthogy a’ Napnyugoti Irók

ezen Név alatt hiresitettek el elöször ezen régi

Nemzetet; èn is ezenn~ lsezdeltem róla szóllani. ‚

Màsik okom pedig erre az volt; mivel еще}: Szit

tyai Nèv közönséges vala nèlxiek, mìnelultán’na

több Lîilönös Népelu'e oszlottak is a’ Hunyols. Am

vezelftölszalmdtak elöször a’ тайге!‘ ‚ Mogoloh ‚

‹

17343

és Persák; osztán az Аню!‘ , és Turk-Magyarok,

ug‘y mindazáltal , hogy Hunyoimak is neveztetnè

nek ezelu amazok pedig` va' Huny nevezetet elveszt

vén, utóbb nyelvelfben is megzavarodlalœ, ès а’

Hunyolx’ Ellensègeihlxé változtak.

A’ >Hunyolx mindazálml ezen Rolcónaiktól

штат is halalmasols'voltak, иду hogy ama’

.roppant Rìnai Birodalom már а’ Világnak kè! ezer

hèt száz harmintz negyedik esztendejéhen nagy

Hadi sen-egel g'nllitott ellenek: az azoktól шт több

tsapások utânn pedig kéntelen volt az по!‘ ellen

való maga könnyebb oltalmazására a’ hét Bix-oda

lom hözött еду hoszszú erös Lô falat èplteni a’

уйдёт!‘ harmiш heledilc századjában.

ellent nem álhatván a' Hunyok’yitézségének, az

említett század’ l-«ilentzvenedikèben Tumán alatt,

[allv elsö Urglkodónals neveznek a' Hnny Biroda

lomban a’ Rinai Rronihák', bèrontottak a’Hunyok

‚ a’ Hinai Bírodalomha. Tumán azonban taak ha

шаг életét измене maga fìjà Méte által: mi'nt

hogy ezzel ugyan azt Мама lselehedni ‚ az öAty

ja, azêrt; hogy ez lne akadàlyozlalhatná, mint

elsö sziilökt, az urallsodó hatalomra való jutás-`

han a’ másik Бай. Métét tehát ‚ mint ` hékesség шё
logát, a’ Talà'rokhoz lciildölhte: ezehet azonban

vèlellen megtámádvàn, gy'özedglmeskedett raj

De ez
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tok. Elek tehát ezeń boszůságént annak fiját Mé- `

‘ё: aharlák elemészteni : hanem ezt megsajdítván

Mete, haz-a Шаман. Otthon azonnál maga ‘тё

szére nyerte az ö hozzá hajlandó Népet, ’s ‘её?’

veres erövel ráiit'vèn az Atyjàra azt meggyözte ,

ès egèsz Házi Nèpével', ’s Tanátsossaivnlegyíitt,

elemèsztekte.

' Méte e’ szerènt a' H'uny‘Bírodalom’ Fejévé

lèvén тает, mindenhéppen поп igyekezelt,

Богу annak mind mind nagyohb Í‘ènyesáégel SZ@

rezzen. Ezt tapasztalván a’Tatàrok, "даёт-[найти

еПепе. Elöször is azon futós paripájàt , mellyllek _
hire hozzájok is elhatott ,l kérik Mététöl Rövetség'

дна! ‚ ha háhorut nem akarna. Tanakodván @Z-k

erànt Tanátsossaival, ezek Vmindnyájan' ellenl‘e

zöt álh'totlak: de Mêle ад itèlè, Богу ezért nem

kellenea’Tatárokkal a’békességet felbontani. А?

Követeke! tehát megajándèkòzván , a' kértt lóval"

не)’ botsálotla-viszsza. Métének lezen hés'zsège

meg inkább nevèlte a’ Tatárok’ kevélységêt.: azèŕt

ismét нашем: kiildvén , a' leglszebhik Felesègèt,

kérték tôle. Már elfkor ан erösítettèk a’ Hunyok,

hogy nem hellene tovább лет/едой az Ellensèg"

negèdességèt: тем щбЬЬ meg magát a’ Bìrodal

mat kivánják magolmak álialadni. Métének mind

мёда! ebben is más voll а; itèlete; ’s nyilván je

lentette , hogy' ö nem akarja Felesége miatt a’ há

ború' veszedelmeinek Litenni az Ors‘zágot, melly

иду is nem régen szabadujt meg' a’ polgári vil»

longásoktól. Tehát ebben де szegte meg` a’ Таш

rok kivánságát. De mennélinkább igyelsezett Mé

te a’békesség' fenntartássán; annál töbh okokat

szolgáltattak azok a’ háborura. Mär tehát a’ Huny

Birodalomnak поп nagy 'pusztáját ‚Ай/дать ma~

goknak, melly а: ö határjok mellett vala. A’ Hu»

nyok , mivel haszontalan föld volna az, könnyen

Банана!‘ azon тамада. Mêle ellenhen , mint

l
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hogy szon дань föld nem az övé , hanem az (Jr.>

szágé volna , miuden felelet néllu'il elparantsolta

а’ Hövetekex. Innét mindjárl fegyverre вы: а’ do

log. Méte nagy hamar öszvevonván Seregeit,

,

a’ készületlen Tatárohra egyszerre rátsapott, s

irgalmatlanul meg‘vervén ölxet, sok prèdát Iteve ‚

bennek, és barmaihban. Az elfutottak a’ heglyek

` re vettélc шагом‘ , ’s utóbb hét Nemzetre 03:10!

‘ ` talc. '

Mêle ezen diadalom мат: mind azon Тамо

mânyokat is , mellyelœt az elött a’ Hunyoldol el

foglaltak volt а’ Sinálc, szerentsês fegyverèvel

viszszayette „мы; és nevét rettenetçssé tette

egész Asiában. Ezen okból olly ditsö Fejedelmi

Felségre emelkedett, hogy magát Tanjónak ne

`“ватт , а’ Huny Birodalmat legnagyobb fènyes

ségre hozta lègyen harmintz esztendeig {ад-тон

Пга"‹0(1ёза‚ё11а1. Mer! a’ Jápon tengerlöl Азим

lcânig, söt ugy látszik, hogy egész a’> Volga fo.

lyóig сек-рации: azt, иду hogy huszon hat 0x7»

azágon nralkodnék a’ Hunyok’ Tanjója.

‘ Illy roppant Bírodalmat irigy видите! néz.

tèk a’szomszéd Nemzetek; fökêppen a’ Tatárok,

és Sinák, ’s majd szüntelen törtek ellene; sok`

szor рейд; igen szemtelenül. Еду a’Tatár Гоп-иду

l99z.E.szerént három ezer ldlentz száz kilentzven дешё

dik esztendejéhen e’ Világnak а’ Sinák’ Fejedelme,
ámbár а’ Hunyok’ Tanjója szentůl'megtartotta a’V

bêkességet, a’ mint вине!‘ zâlogáql magg fìját

lsíildötle ahoz, Tsángye nevü Tartományt, melly

чуда’ héziveknek , és nyilalmak legjobb Müvészeivel
ì' bövelkedett, kérte magának Lövetség által: de.

Nantsîjász, a’ Hunyok’` Fejedelme nyilván l¢i.

mondana; hogy ö azon Tax-tománytól el nem 4álla

na, Mindazáltal megmut'atta azt is, hogy ö ymeg->

ytal-tanzi 'a' békessëget , на!‘ а’ Sinák bél‘ével та- _

radjanak: és a; azoknál _zálogban volt Fija“ ha'lá-J

\
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.la utânn, ìsmét a’ máêik Fiját Líildöttehozzájolc.

Alon mesterséggel éltek tudniillik a’ Sinàk Feje»

delmeí hatalmok' fenntariása véget, hogy-a’ kis

sebb Szomszèd Nemzetek Fejedelmeitöl шагом

hoz kivánták azokhak Fijait Zálogul.; vagyhogy

по!‘ személyesen látog'atnál'. ,meg öket: ezen lá

шаман osztán a’ Hunyok’ Tanjóji is [110815618

kedték: minthogy ez Inem kevés nyereségjelsre

szolgáll lègyen. Az (_) Világnak» utólján tehàti

Gnait , a’Sinák’ Fejedelme , azon мамаша: meg.

akarta szäntetni. Azért, midön Nanlsijász, а’.

Hunyok Tanjója., jelentette nehi Levele általz'

hogy a’hévett szokás szerént megfogná látogatn'ì:

nem akarván и‘, tettette magát, hogybeteg' lè-4

vèn ‚ illendö tisztelettel nem fogadhatná a’ Танцы.

Mer! azon szörnyü költségeleen МИН, mellyeh

tètetleh a’ Tanjó oda jövetelekor, elhitetie ma

gával, hogy под mindenlcor bal szerentsèt hoz`

nának a’ Hinai Birodalomra, Rangy‘ong, a’ Sina
“(Мамам elsö Tanátsossa ezen. vélekedésl Feie-v

delme’ fejéböl, bár mi _nehezen, на!‘ ugyan hi~

iitöue. Minekutánna rövideden megmutatta; Воду

a’ Hinai Birodalomnak mindenhor ‚аЬЬап volt еще.

rentséje.; hogy a’ régi Fejedelmek Alattvalójilc.-V

nah véronlása nélkül igyel‘eztek gyözedelmet ven-4

ni az Idegenehen; mondá: (Знай! éppen ellenhezö „

móddal fog élni a’ Rormányozásban, ha вы, а’

mit а’ Hunyòk’ Tanjója kiván, illetlenůl megta-J

gadja. Azon megvelês kètség hivůl háborúba fog

jû keverni e’két Nemzetet. Minö haszonnal pei-hq)

dig: megmutaua, Chiohoamti, és Haoti’ Меры

мы elöhozván; а’ ы, noha mindenek eröu fé

nyeskedtek a’ Had‘iszerenlsével, még ' eg nem.

единицы‘ azt ‚ hogy a’ Hunyòk a’ Biro >alom hö-

zepét fel ne dulnák. Агём szokásban vólt a’ Feje-A

6е|те1тё|‚ Богу azon kemèny Наташе! bèlges»~

iéggrl, és szövetség’gel lágyítanáh meg. A’ те"!
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igyeliezet mínô foganattal ment le'gyen. Hohánzi

nali, ès azolmali , kik ez elött „шишек ezen

Nemzetet, idejéböl nyilván kiláthatja a’ Fejedeç

lem. Azérl félek én ‚ ugy mond; hogy ha aÍ'I‘anjó

megboszantatik , egész „штаммы, mellyel

Eleji a’ Hunyoli’ tsendes maradására böltsen, és`

hasznosan fordítottak vala, еду szempillantás

alatl semmivé ne tegye a'Fejedelem. Rangyong

nali ezen beszédje által (Знай! meggyözenetvé'n,

Rövet által jelentette a’ Tanjónali: hogy igen

' ‘liedves fogna nelii lenni, ha fejerlelmi [Шин-ё‘ .,

mivel már jó egészségben volna, odajövetelèvel

megbetsülné. _ _ _

Valamint мы a’ Roma'x Birodalomban Au

guslus Tsászár alatt , иду Nantsijász , a’ Hunyok’

Tanjója, és Знай, a’ Sinàk' Fejedelme kö'zött

заем volt a’ hèliesséë` ugyan azon idöben, ugymint

,4ооо‹Е.а’ Világnak négy ezeredik esztendejében , melly

hen az emberi Nemzetnek Megváltója, a’ Belles

ség’Fejedelme вашем"; és a’ Hunyols’ Fejedelme

Fö Её Embereítöl liisértetvén , nagy pompával lá

togaua meg a’ Sináli’ Fejedelmèt. Hanem ezen

béliesség nem vala állandós. Мех‘! а’ Sinák ke

gyellenůl bánván az Igurolilcal, ezelmek Fejedel

me, Támtö ‚ а’ НцпуоШю: vette volt magát, az

ö Urallmdó Társával eg'yiitt. Mamu , a’ lai a’ Kinai

halalmasliodóli lsö`ztt elsö vala ‚ parantsolva lièrle

azulinak eleresztésèt. De a’ Hunyok’ Fejedelme

ад erösítette, hogy emberség ellen volna az:

minthog'y az Igurok nem tartoznának a’ Sinák’l ha

talma ай. Ezelmeli Hövetjei mindazáltal sìírget

tèk a’ dol t, ан mondogatván: llogy a’ Huny

Fejedelniiglvar, a'mellyhez annyi jóval ‘11303116

teil a' Sina Начат, ezen laerést hálàdatlanság nél

ИЛ meg nem tagadhatná. Altaladta tehàt a' Tnnjó

ш" Iglu’ Fejedelmelcet olly feltetel alatt, hogy

Blok’ èletènek megengedtessèk. De Мата ‚ mint*
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hogy поп egyezésl az ö aharatja nélln'il tettèk a’

Rövetek, поп Igur Fejedelfneket az ô höszöntè

5ère ment Buhari Fejedelmek’ lláttára lefejeztette.

Ezen vad tselel‘edeten igen megìndult а’ Hun'yolx'

Fejedelme , пиццы; ‚ tarlván а’ hitetlènseg gya

núsàtól a’szomszèd"Fejedelmeknél. Mèg inhább

nagyobbult az izellenség‘ , minelmtánna Mamu

Кбит!‘ által kiildölt Levelében jelentelte a" Tan

jóuak; hogy tiltottnak lenni akarja a’ Hunyolc

nah valamelly Sina, Uhuny , Bullari ‚` vagy Uzon

Szökevèuyt liéfogadni; egyszersmind az Uhu

nyokhoz Rövetet botsátván, a’ ki Ми! letiltotla

azokat а’ Hunyolmah многом adózástól. ‚

Ezekre meg nem lehet mondani, mikem fel

geriedt a’ Hunyok’ règi'haragja `a' Sinák ellen.

A’ Tanjó semmit sem gondolván a’ Mamu'levelè~
vel, hüldött Rövetelc váltal rneghlvànta az Uhu~

nyolxtól a’szokott adót, utólsó ůeszéllyel fenyef

getvén öl‘el., ha nem enge'delmeskednenel'.. Elek

öszvehivatyân а’ Hözségels Elejit ,l ’s_megmutatván

a’ Sinàk’ parantsolatját, jelentik, hogy rajtok

nem állana а’ ззойоп adónak leñzetése, nem is

fognák azt megadni, hanem-ha a’ Sinák’ Fejedel

mènek ugy tétszenèlx. Erre feltsattanván a’ Huny_

Bövetek, tiistént Мех-вине feszittettèlc а’ Nep’

ЕМ)“. Ezelmek illy szörnyů halálàn felforrott а’

Nep, fôképpen az elvesztetteh’ Водопад , ráro

hanván a’ Huny Hövetelcre , lelsaszahollák подан,

’s elörelàtvàn , hogy azzal el nem mennének , Ra

tonaságot дарами, hogy az eröt erövel ver'

„ем viszsza, ha ai Hunyok boszút akarnânak álla~

ni. A' Tanjó megértvén ezen gyillxnsságot, а’

Napnyugoti Helytartót rendelte az Uhonyok е!

len: a’ ld , mid/ön készen találná ты a’hartzra,

‘жопы: öszvetsapván vèlelx , vitézůl 'megugratta

ölœl, nag-y számál pedig rabságra ‘арене; azu

tánn nyilvánsâgos Levele На! kihirdette z ‘hogy



f2 ~~< о )

а’ Raholxat s’zabadon botsátanâ , пай annyi bôrt ‚

és selymet adnának öszve , а’ lnennyì azolmak vál

tságára elég lenne. lHanem аж! megnyervèn ‚ osz

tán a’ Rabolsat is elvilte. Маши azonban hatalom

mal elfoglalla а’ Sina Birodalom’ Feïjedélmi sue-

hèt: de hogy hitolónah ’ne tartassèh a' szomszèd

/
Fejedelmektöl; a’ Birodalomnak a' maga ниша/«21 `

jeleltt Petsétjèt mindeniknek meghíildölte. A'

Hunyolx' Tanjójához is tehát kíilde követ‘ekel anonV

Petséttel ‚ ’s több más drága ajándèkokkal :v a’ ki ,A

mivel betsíiletnek папаши’ az Нила adván a’ré

git, az újj Petsélet szivesen vette. Látván рейд ,

Воду ez igen kiilönhöznèla а’ règitòl, ’s általa a'

Sinák szolgáji lsözzé számlállatnèk; nagyon meg.

hoszszanlcodván a’ lsalàrdságon , a' Рыжие! visz

szaadatni parantsolta: de a'ßövetek , megkövfgt->

vén , azlfeleltélu, hogy ök erre nem állhatnának

Fejedelemjek’akaralj'a nèllu'il ‚ ’s Rinába viszsza

tèrlelc.

Мёд‘ inkáhh felforrott а’ Tanjó' szíve; ‘а gon.

dolkodván , milcént rázná le magáról ezen'mots»

kot, magok a’ Sina Rövelek lolxozlalœ erre nèl‘i

alkalmatosság‘nt? Mex-t ezek azo‘kn Tartománynak

részén utazván „шт, a' hol а’ minnpi hàhorů

llran elfogalotl Rabok tartauak ezelmek szabadon

‘ММ botsáttatását fenyegetödzve шаман a’ Нину

Tisztehtöl. Nem kelle több a’ Hunyolf'I‘anjńjá->

nah. Mindjárt parantsolatot ada a’ Hadivezèrek

nek; hogy minden lcèsedelem n_èlkůlgyüjtenének

вел-едем! az IOrlosi Tartomlányban, ’s тема!

elöbb készen lég'yenelx а’ 1‹б1[е1‘е1ёзге. Мата tu

dósltlatván erröl , kHadijel gyanánt “не ‚ ’s azon

nal Hadisex‘egèneh részél megindította , melly a’

K.U.Bul4ari Fejedelmeklxel egyx'itt, а’ НипуОд elle“ l

_‘°’ E'nyomulnm VDe megtsalla a’remènység: mer! ezel!

Fejedelmek nem szivelhelvén ötet , semmitse

‘hajlona‘lf alkararjwárq; s6: zöhhnyire a’HunyokhQß

l
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Идти!‘ állanî. Siulsel, az Unigurok’llirályja, `

volt az elsô , hi a’ többielmek ezt sugarlotta : ha

nem a' dolog’ Lezdetén elfogatvá'n бы! Tanlu'n ‚

Видёгйа’ Hormányozója, Те)“ ‘Мене. Hulánts ,

annak шашек-16, johb szerenisével Àèlvén, het

ezered ‘мама! a' Hunyollhozŕkaptsnlódott Yala.

lgy а’ 'I‘anjó örömmel nyomult míndjá'rt a’ távo

lnhbi Igurok ellen ‚ Ш!‘ a'Sina'h’részén v’olta'n'als ,

's azohnak Vezérjét, и! а’ Sináklól vetteh "Últ,

(Лены megfoszwán ‚ az ввёл Nemzetet, és majd

ввёл Bukáriát halalmáha ejtette. A’ szomszed

Fejoclelmek is, a' Raotsèl'.' Hirályját llivévèn',

meghòdohak néllie. i

Jnjólì emelhedvén a’ Tanjóságra , míndjárl

капище: inlèzett a" Sinálf-llgz, részént a’ $25

‘rené-geh’ megujltására ‚ részènt n’gazflag ajándé

Lok'nyerése végett. Mamu eddig is igyelxezvén

elrontanî a’ Tanjóknak ez‘en ‘тьмы, melly а’

Sina Birodalomnak igenhöltséges volna`," nem

taak irtózolt a’Tanjói/albèlnességel'tàinâlnî, ha.

nem el is intézle: milsépp'e'n fosztli‘atnâ meg azt

a’ Tanjói Mèltóságtól. Erre ‘вып Tángot, vegçy

F6 Huny NemzetsêgböLszârmazott Férjfìat, ès

'auSináhnalc jó Barálját, aharth emelni; ’s e’ vé

geu relleneles nagy Hadisereget állltott ‚ а’ mil

lyennel meg eddig soha 'se birl a’ Hînai Biroda

10m. De maga kárára: тег! a’ Hunyok idejèn

me'gértvén annak gonosz szándéhát, béronl-oltak

a’ Sina Birodalomba, ’s tíizzel , ‘таза! pusztílot

Iàk и! .,`a’ Sina Nèp is „единые“ Mamut a’ fe

lette nag-y adóztatás miau ‚ a’ l-lunyolf.’ segítségè~

vel eleméàzteue ‚ és a' régi Fejedelmî` Familiá

ból, mellyet az leszállltott, emeltismêta'fFeje

‘lelmi Székre. Hiuen volt ennek a’ Sina Fejede

lemneh а’ Neve: a’ Li mindjárt Rövetelset Idil.

dölt a' Hunyolx' тамады.“ n’ Hadi szövetsêg vé

вен, általadvàn a' régi Petsétet ‚ mellyet szok- `
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— ugyan azon esztendöben törlènt
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taliV a’ Tanjók тогда": a' Han Familiâtól,melly.

böl vala Hillen , viszszallivánván az ‘НМ. А’тащб

ezt ugyen vis_zszaadta; de amazt el nem vette , je

szerentse’ megfordultlával a’

Sináliat щей inkább a' szolgaság, min! a’ Hu-A

nyokat. En ugyan nem tagadom, ugy mond;

hogy Ho-hánzi, midön a’ belsö villougások miatt

‚ тез2еде1ёшЬеп forogna Fejedelmi Szélle, Sioen.

.töl segl'ttetvén , elsö volt , lli a’ Jótéteményessé

get maga aliaratjàból inhább ,‘ mint a’ Её ЕшЬегеК

egyezêsèböl fogadta el. De, midön áttól Роем,

lxogy Mamu elfoglalta а’ Birodalmat, .vele sziin~

telen háhoruban volnánah a' Hunyok ‚ ’s ök vittel:

fölièppen a’ dolgot arl-a, hogy a.’ Han Familia , a'

Tirànnus’ elemèsztésével ‚ ismél megnyerné a’ Fe

jedelmi Széliet; az olcosság javallja ан, hogy

a’Sinák ezutánn a’ Hunyolltól tartozzanak által'f

vennia’ Birodalmat. Erre meg‘döbbenvén a' Siná
Rövetek , a’nélliůvl, hogy dolgoliat végeztèlc vol

na, baza тетей. Ёепюгдатай ugyan ezért a’

Sinálc mindnyájan; de a’ hoszuállàs nem tellett

Li изюм: mert meghasonlott a' Birodalom 161)

bela’ nagyravágyása miatt, a' Ы!‘ köztt föbbeln

"спад Huamvnt , es Liufáng. Ebez szitott a’ Hu

nyoli’ 'I‘ániója is', hogy azon jótéteményellet,`

me-llyeliliel'e’ Hunyoliat illelték a’ Sinák Hohánzi

urallcodása alatt , meghálálja. Azêgt szöŕnyíi nagy

'Hadisereg‘gèl Hinába hatyán, Liul'ángot Töryé

`nyes Fejedelemnek nyilatlloztatja. Használt is a’

fegyveres parantsolat: men osztán majd az egèsz
_ Orszâg Fejedelmén‘ellx esmértle Liufàngot.

Jujófì ezulànn sok ditsö Fejedelmi tetteit

igen béhomályosltoita azon gyilllosságával , mel

¿ß‘ßllypt R. U. sziiletèse u'lánn negyven hatodih Eaz->

Itendöhen a’ Testvéx‘ Ottsèn , 'l‘ijászon ‚ а’ Мне:

_tartozott a' ,'Fejedelmi llövetllezés, elllövetett,

halála elött ‚
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/lxogy ïììât , Punulwt, bátorságossá tenné az után- `

na való Lövetkezésben a’Fejedelmi Felsègre. De А ‘
ltsallx ugyan mégjs veszedelmet ohozott ö 21201130

nosz tettèvel nem {зад fìjának, Punulmak ,' hanem

az ввёл Huny Birodalomnah is. Мех‘! Pej, Utsul

jófìnak fija, a' ld dilsèretesen ‘две!!! Tisztsègei

által nagyon megkedvellelte volt magát a’ Nep

pel , ehlcora’SináL’ szomszèdságában lévö Sere

gelmeh Hormányozója lévén ., azt erôsítetle, hogy

бы‘ ШешЁ а’ Fejedelmi követllezés. Ha, иду

mond , az Osi Törvény mellett maradunlx, Tijász

ra , a’ megholt Tanjónak Testvèrjére hellen vol

na папа“; a’Birodalomnak‘; ha peqig а’ Ё1а!‹’ ö.

röhsège volna az; szíiletêsem’ elsôsége szerént,

a’ hi Tanjó Atyától elöhb jöttem a’ Világra, en
gemet illet az_ (Лида, ’s а’ Fö Hatalom. Midön

a’Birodalom felett illy harsolódás vala; а’ mêg`

edllig soha sem Ню" fèrgelmeh , olly sollasága

lepte meg az Országot ‚ hogy minden növevényt

megemèsztvén7 szörnyíi éhséget, és ezzel (166‘

halált ohozott lêgyçn, Illy inségben мы: az

Urallxodó Менты, а’ szolga Nemzetek Щипцы‘

volt ‘взвода! alóla: a’ mire annál képesebbeh leg..

tek , minthogy a’ Tanjói Mèltóságèrt vegelœdök

uak ugyan polgári háborůba heverték a’Hazaña

hat, иду hogy èszalli, és déli részre падали;

na'k ama’ roppant régi HunyBirodalmat H. U.

negyven nyoltzadik esztendejèben'. Nemis egye

sülfbttek öszve azuláu : тех‘! а’ délì Hunyoh an

nyira elideg‘enetlel( az észalsi Hunyolltól, h’ogy

mind tsak az’onn volnánalu, memöl elöbb ölœt el

48- Е.‘

íizbçtnék тенты. Azért а’ $1пё1ю1, а’ ldhhel y

öszve szövetlceztehrvolt ., arra yeuék , hogy ne

bélséllenének azoldxal; hanem vélek egyíitt шь

nak ösznntására igyel‘ezzenelx. Ugyan annyíra

is ment ' rosz Atyafìak, hogy а’ Sínáluól se

gillen-én , ЪПетпеп egyerlils esztendöben мну“ gf. I?,
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gyözedelmel „шеи az észalii Atyafìal‘on, `és egészl

az Irtis {0151315- hajtották azokat. Még' elllior is

liertêk не!‘ a’ Sinálial a’ hélie eránt; de haszon

шаман. Azeri a"liövetliezetl esztendöhen ezen
magoliat elszánt Hunyok mèrgesen megta'nnadilák

ug-yan a’ Sináliat és elidelgeniiltt водопада‘; de

olly szerenlsètleniil, liogy nem {зад az íilközelet ‚

lnanem а’ Birodalmat is elvesztettèk. Ezen vesze.

rìelmes iilliözetjeli utánn nagy rèsze azolinali а’

Tatar Rolionaill. liözzè vetemedell; a’ többieli 'peu

.dig soli tèvelygések ulánn a’ За)!‘ folyó mellèliin

telepedlek meg. ‘ ’ a

Igy elesvèn Hazájolitól ezen é'szalli Húnyolc,

|09.E_mègis magoliat olly erösen tarlolták , hogy лёг

liilentzediliben his Buliáriát halalmok alá vetvén ‚

iöbbizben bétsaplak a'Sina Birodalomba, ’s nem

tsalra’ запада‘, hanem szövelségeseiliet is, vàtig

megsziirtéli légyen. A’Tatárok azonhan mind

mind nagylohb erövel rajtoli hajlván , tsaliugyan

ma. egèsz а’ Volg-¿iig szoritottáli öliet három száz lizen

nyoltzadik esztendöben. Mind eddig‘, valamint

azolstól meg nem menelsedbetteli, ezen èszalsíl

~lJIunyoli; u_gy ezelmek выдан szorgalmatosan

feljegyezték a’ Sinai Hroniliáli. ` "

А’ deli Hunyolmak az észaliialitól lett elvá

Изо!‘ utánn jól mene dolgoh n_em Levés ìdeìg а’

Sináls’ barátsàgában : ha‘nem o_sztán halalmasliod

ni kezdelteli щи azolion, иду hogy nyoltzfvan

nyoltz esztendeig Rinai Helytartók 'által kormá

nyoztatnànali. De azon idö tàjhan , midön a5

ì èszalii Hunyok a’ Volgához nyomattattali ‚ ök is’

mèt elöbhi Nemzeli Méllósàgoliat viszszaszerez'

tek a'Tanjńi Felséggel‘, mellyre Juen lépett va

la , a’règi'ranjói Nemzetségnelcjeles Rl‘adé'f‘a’

Illy (шва àllapolban meg;` is maradotëen HU',

43g.E.nyol«’Birodalma egész nêg'y száz liar intz lîi".

lentzcdiliifr. De már itten elérliezet/t azon ido, i

melly
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mell'yben orszálgjolc’ nomlásával adózlah 'azéŕt’

lmgy ama'roppant Szittyai Birodalmat kette ваш

La_snouák; ’s éppen akkor nsznlot’tàk ö'k meg,

mxdon vamazoh legnagyohb dllsossegre )utollak

Europában Attila’ orszàglása alan. Már` ehhor az

Avar-Hunyoh., laíhelGögen'ekneli печатей volt

a’ Sinák birtáls amax navy Szittyài Biro

«Зайти, :1’тё1|у alá елей ШЪЬпуЁге ezen meg-l

oszlolt dèli Hnnyoh is: a’ldk l‘ò‘zu voltal( az Alla

hegyiet is kiket ugyan ezen hegynek tsutsossá

56:61ТигйоЬпаКпешПеЬ vala.; 's ezen е’ néven

marasztoltàk fenn azolmnh hírét mind a’ Sinálc,

mind a’ Görögòh meg in_hább рейд а’ Magya

год, azolmak va'lâságos maradêkai, mind edclig

megmaradott Uralhodó Nemzeti voltohllal. Ezen ,

Turlfol;À знач Maìîyânoll, lvala‘míntl n_zv cllclît‘ti,

ugy а; varo ига o asa a att 1s jó ‘Мёд е .

tek; hîlilönösen a’ Tielék, az északi Hunyok’ ma

Ёдёщ; îlleën, Еду llOgy4 osztán a’ Bi'rodalom

ralva 1s et ene .

S'z a k a s z.

А‘ Turk neuez‘et alatt ими/‘0116 мддуагодгдд

'l‘ömén а’ 'rundem' veus-re, minenutánna"

az emlltett Tielélcet több izben meggyözte Vite

zeìvel, ès engedelmességre hozta; reménylette,

hogy megnyeri magának Feles'ègůl lahej, ah

hori Нади’ Leànyál: de az ezerânl teu lu'zrèse>

megvettetefl. Ezen g’yalázalot el nem идите!
vén ô, egész Népével elállou az Avar Biroda d

Нины, ’s megtámadvánr` Onahejt,4 öl száz ötven

egyedílcben ., több ütlcözetelf. ál’tal tellyes gyöze

дате: veit rajta; a’ hi osztán szégyenletében

Magyarok, esmérete. `B ‚

551.1%;
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maga magát megölte. 'I‘ömèn illy vitêzůl четыре

‚ meg a’ Turhok’ Birodalma’ fundamentomát. Ez ‚

hét esztendö mulva meghalván, Fijŕxt,I ll‘lolát7

hagyta örölsösèíil: ennels pedig még azon eszten

döhen történt halála ulánn, az ö Testvòr öttse

Mohán', magasztaltálou а’ Fejedelmi Szélxre; ’s

mindjárt az Avarollra iitvén; azollat egèszen бы

б55.Е‚‘/егоп1оца‚б1 szâz ötven ötödilsesztendöhen. Ha;Y

nem het száz ez/erig való napnyugotra fulván ., az

Európai Hunyollhoz osontolt. Mollán továbba't

az Indusolx’ szomszèdsâgában lèvö Gètáhat is szêl

lyel verle, ’s Birodalmát meszsze terjesztelte volt,

ugy hogy Naplxeletre а’ llitànolc' mggyözèse u

шт, Бргеёц а’ пар1ю1е11 Talárok’ meggyözé

sével pedig a’lLeatongi tengen is; északra a’

Hikovok' elverésével Sziheria’ részêt 5y végre nap

nyugotra valami а’ Raspi tenger, és Hina Мёд:

v'ala ., mind magàban foglalta azt a’ Turkok' Bi

rodalma. Azulánn nem kevés уйма volt Moldin

nah а’ $1пё1‹1‹а1.

_ Идут‘` azon jdö háborut szült a’ репы‘,

èsTurLoh hözött. Mohán Минет lu‘ilde Hozroes

hez , a’ Persàlx’ Hiràlyjához,' llövetelœt, Lik а’

Turlwk’ hatalma alatt lévö Szogdianok , és а’ Per..

вы‘ köztt a’selyemmel való leereslledèsnell dolgát
elintèznélx. Кол-сев az elsö Hövelellet., mlinelxu

tànna az azolltól oda vitt selymet tíizre vetette ,

emhertelenůl Lüldötte viszsza: a’ másodih llöve-`

_isêgel pedig elemésztette, olly hirt terjesztvén.,
llogy ezen Hövetelmek a’ levegů vállozása olloztal

‚ lègyen llirtelen halálol‘at. De Mollán jól Щиты

ván а’ dolog’ „темы, azon törvénytelenségêrt

hadat izent а’ Persálcnalc. Пауза azéri Mànyàllat ,

а’ hi mára’ Persálmál is vala Röyetségben ‚ a’ Во

569'Е_ maiahhoz мамам ‚ >¿es azi б! száz l'latvan диет:

ben Honstàntzinápolyban az allhori 'I‘sászá-r, II..

Justinus, 'lisztesègesen fogadla. Máx` ellkor az
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' Äzîaì Birodalomtóll eleset't Avarek Európában

hatalmasllodtak: azèrt elôadta a’ Höifet Justinus

'.l‘sászárnala; hogy azolmak nagyobb része mèg`

Aziáhan a' Turlmk’ hatalma alatt volna ‚ es мод

ból Európàba nem laöllözött àltal több, hét száz

ezernèl.' Fejedelme’ панд/е! Lérte osztán a’Tsá

из!“ azon egyesség eránt , hogy a’ hèt Biroda

lom egyiilt fogná а’ dolgot a’l‘sò'z Ellenség` ellen.

Justinusaz emherségèrt emherséggel lq'ván

ván lenni, ö is Hövetséggel megtisztelte'a’ Tur

Loli.’ Ilagánját. Zemarchus vala' a' каюта’ Fea
je :, ’s Nemesil laiséröjivel ‘году Szogdiánba _:íerke-

zelt: tisztessèg' oháèrt eleibe тетей БёШе а.’

Тцгйой, ’s fegyver ajánlâsa utánn annak llisèrö'jit

het felöl lángoló Щ: köztt vezeth'ìk által. Мёд in

hábh megtisztelték magàt а’ Rövetet: тег! drága.

illatoldsal udvarolván öt'e‘t, formás vel-sek’ fel

monda'sa között vezették a’ tíiz körůl. Zemarchus

e’ szerènt megszenteltetvên, tovább folytalta ut

ját, ’s elérl‘ezett az Altai hegyekhez, mellyek

На" lévö völgyben nem тепле az Irtis folyónak

kutforràsához vala Mollán Наедине!‘ Udvara. Ehez,

a’ Li hét herehů `szellérre Lönyöklött vala , vezet

tetvén a’ Romai Hövet ‚ háláló rövid Löszönlésé..

vel ìdvezletle; hogy küldött l'lövetséggel méltóz

talla megtisztelni a’Romai Tsászárt; 's ennek ne

vèvel barátságot , es szövetséget ajánlott. Мо

1‘6п viszont hevés úszóldcal jelentette: hogy „ем

igen lxedves volna а’ Tsászár' akaratja; ’s a’ m'i a’

szövetséget illeti, felette örvendezne, hogy a’k

Bomaiak’ szàndéka olly tsudálatosan megegyez

ne az ô „мешал; ’s ohajt'ja , hogy ezen szö- ‹‚

vetséges harátsàg szerentsés légyen mind a’ het

Nemzetnelx, és állandós. Etre bort iván ‚‚ elbo

шпона magától a’ Rövetet olly kínyilatlloztatás

nal, hogy eránla minden tisztességgel legyeneh.

Más nap rnegént az arany edènyeklsel ‚ ès selyem Y

B2

`
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ßzönyeg'eliliel liièlfesített sátorba hîvattat‘va'm> a’

Romai Hövet, ismét megllöszöntötte a’ Hagànt , а’

Ы aranylcaì'székre tàmaszllodva vala: innét a’má

`eiltba vezettetett, melly oszlopolion {агата ‚

nègy aranypáváli’ nyakokon felwô aranyágygyal

tiindölilött. .

l Mokán liövetliezett esztenclôben .taméntalan

Найден-едет йпдйга a' Persàh ellen; ’s vele' mène

Zemarchus is, husz Romaiahllal: а’ többieltet

рейде‘ gaztlag'onm‘egajándélioztatvalxotsálotta el,

llogy Cângli Tartományában „так meg` а’ Höve

tet. Elsöben is Tarás .Városánál a’ Sihon folyónalt

èszaLra видна táborba. Mär elöbb megèrlieztek

' ilde a’ Persa llöveteli; llogy megengesztelvèn а’Г

Ragánt , magolctól a’ háború мы: elfordítanálh

De Moltàn Rövetjeinek elemésztêse miatt enges?"

telhetetlen vala , 's nyilvânságns jelét mutatá ha

ragjánali , midön azokat „типы Vendégei Lö

zött lcomorszemmel nézte: ellenhen a’ Romaialaat

minden tisztelettelmêltóztatla. Mindazáltal, mi’

dön sok vetêlhedésels utànn làtta,`hogy а’ fOga

natlan Hövetség’ ol4ául _hilletöleg` állittainânak

az Euthalita Hunyolf.; hirtelen ezeh ellen ‘дне На

diseregét , ’s berontván Tartományjollba , Bollo

ra Városánàl, midön nélli szemlcöztt jönnénelt,

velell темами, ’s a’ Fejedelnlet воды} ma

gàval elejtette; a’ tölabieliet pedig' szèllyel ker

‚ gette. `Ilozl‘oes hogy a’ diadalmas Ellensèget Or

szágától elfordítaná, `Georgiáha vitte seregeit ,

azon a’ rèszen aliarván beù'tni а’ Turliolt Birodal

màha. Használt is ezzel magánali: тег! Mohan,

a’ lli már Szamarkandábaeŕlœzett ‚ ée Horozánát

vette volt tzélba, hogy népét a’ had’ inségètöl

megmentse .‚‘ Höveteliet l‘iílde Hozroeshez a’ hè

lcesség eránt : a’ melly meg is liésziilt, Fejedel

mi menyegzövel, Hozroes öszvebázasodván Mo

ltán Leányàval ‚ Igy eltávoztatván a’ Persálslial
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‘га\6 hâborů, Mol‘án’ engedelmével Zemarchus,

ès az ö Társai `baza tértek. Turkok is тетей vele

többen, Выше!‘ Feje vala Togma., mint a’Romail

Udvarhoz intèzett Hövet. Meghaladván az ища!‘

nehèzsèger, ’s а’ Persáktól meg‘vetett keleptzè

het., a’ [едем tengerhez, innét hajón Trapezus

ba, osztán Honstántzinápolyba érkeztek.; ’s a’

Turkols, és Romaiak között új szövelséggel meg

erösittetett а’ békessèg. Mokán erre а’ követke

zelt б: száz hetven kettödik esztendöben husz57z.E,.

esztendei dilsö urallxodása utánn meghalálozott ‚

nem ñiàra, Talopienre, hanem Testvér öttsére ,

Торойёшга, hagyván Fejedelmi Méltóságát. `

Topokán heülvén Fejedelmi Széhébe ,l а’

Turlcok roppant Birodalmát hèt részre, ugymint

Napkeleti, és Napnyugoti rèszre oszlotla, min

denilsének Hán méltóságu Hormányozót rendel

vèn, иду hog-y а’ Napkelelit Ulifulcánnals; а’

Napnyug‘olitPulilcánnak neveznél’c. Ezen Hormá-l

nyozàsnalc formàja Lilenlz esztcndeig шпон, ugy

mint б‘ Szàz nyoltzvan egy-edihig, a’ mellyben 581.13.

Chapoli jutotl a’ Felséges Hatalomra. Ez meg'

többre szaporította a' Ránok’ задний‘, ugy Богу

maga, mint nagy Rán, Ganlóval, a’ megholt

Topokán' fìjâval, Napkeletet; Talopien рейд;

Molcân fìja, Apo'kán névvel, és 'I‘ienzen , Cha- _

poli’Anyjának Bátyja, Tatulœáu névvel, nupnyu

gotot kormányoznák. Ugyan azen napnyugòtî

Turkollról ‚ а’ kildöl eg‘yenes lineán származnak

a’ Magyar-nk , {одет intézni hövetkezô jegyzé~

гением

Apokán négy esztendö mulva megf'osfzlatotl`

vala Méltóságától Chapolil‘án által: hanem на!‘

hamargyözedelmeskedeuöezen, ès elsö volt, а’

И Nagy Kán névvel (Ещё birre kapot!I a’Napnyu

goti Turlcolmál. Fejedelmi Udvarát az Il folyó

тПеи az Urnak hegye alat‘; helyhez'lette, iBirow
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ч dalmánali határai meszsze terjedtek volt z nap.

Идеи-Ы az Irtis folyó , mellyela' napkeleti Tur

lcolitól liiilönöztettek.; délröl стада: Tartomá..

nya; Napnyugolról а’ Meótis lava. De a' nap

heleli Turlioli el nem nêzhetvén ezen pártolást,> ‚

hadat indílottali Apolián ellen , ’s бы: meggyöz

vén , rahságra ejtetteli. Еле! ugyan el nem чел

teltèli ezen nyapnyugoti Tui-hok az uralliodó ha

talmat: de nagy штаты hozódlak, ’s erejeli

ben nagyon megfogynllioztal'. föliépen Tsulokân

alalt a’ Tielék’ elpàrtolásával; azutánn a’ polgári

háborůval, mellynek gyulasztàsára mindenlsor

liészeli voltak a' ÍSinàli: annál inkáhb élteli tehát

most az allialmat-ossággal, midôn Свете} , ezen
TurkokI hatalmas Fö Embere, a' Hinai Fejedel

_mi Házhól liért vala magának Feleséget. Барон

ezenn a’Rinai Udvar, detsak иду гШоц erre, ha ‚ _

Cselivej megtámadnà Tsuloliánt, ámhár ennek az

Anyja is azon Fejedelmi Hàzból volt. _Illy fényes

házasság'ért azonnal lié’sz vala C'selxvej af pàrtiitès

re, 's olly liemênyen megtámadta Tsuloliánt,

hogy ez majd egèsz seregét elvesztvén‘, ezered

magàval nagy nëhezen fulhatott az [вымыть I-tt

МИДа az Anyját, és a’ Rinai Udvar' elsö Tanà

позади, ’s ennek javalla'sából magát, népével

' едут‘, а’ Hinai Birodalom’ hatalmába adta.

Megértvén ezt azon napnyugoti Turlioli, kik

Turliestíanhan "спад egyezö aliarattal а’ gyöze..

delmes Свыше]! méltóztattáli а’ Fejcdelmi Méltó.

sagra. Ennek Birodalma valamint meszsze lerje..

dell; иду nem aliadályozhana., hogy a’ Persa'xlc-V

nah ne adózna annali azon része, melly пешие! `

határozódolt vala. Dc az ezutánn liövelliezett

Han , hit TurntseLónaln nevezneic a’ Ilinai Hroni

вид. мы, hat száz t'izenliilentzben nem taak a’ Tielé..

liet , Uzinokat és Szamarliandát ‚ hanem Persiánalc —

is еду részét a' Turk-oli’ hatalmába ejteî'le dirsi
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fegyverêvel. Елец nzonhan minden felôl ellene

“низшей: de legnagyobb veszedelmet okozott

“ем a' helsö zenebona. Мех‘! а’ pártos Mohotó

nem lsak megg‘yözle был, hanem életét is elvet«

te, a’Birodalommal egyiitt. Ugyan öis не!‘ ha..

mar ugy jàrl osztán. Illy utálatos háborgásokat,

’s az innen származolt hanyatlását az Országnak

máx-_ nem tiirhelvèn  a’ Nemzetnek nagy теле ,

Mike Vezér alatt felkerekedvèn , hat száz har-„633.15%

mìntz harmadikban a’ Lop ‘же’ mellékére, Как!

nevezetů pusztába költò'zött; ’s magát is innen

Ható nemzetnek nevezvèn, еду hatalmas Közön

‚еды formál! , melly osztán a’_l{inai Bix‘rodalmat

is elfoglalta.

Ezzel ugyan nem keveset vesztett a’ Nap

nyugoli'l‘urkok’ Bilfodalma; de még'többet а’

Hazafìak' egyeneìlensége által. Utkelökàn alatt

ugyan hat száz kilentzven hatban szêpen kezde 696.В‚

is`mét virâgzani, 's nevekedni ezen впадают,

ugy Богу az Il folyótól egèsz a' Tanaisig` vterjed

ne. De ezen Кении!‘ halála utànn, mellyet a'

szörnyů hideg okoza nèkie , вина!‘ ñia Sokokán

ala“ mind а‘ belsö, 'mind a’ kíilsö Ellensêglöl

emèsztôdött vala. 'I‘zégéres gonoszságát lehete

ìtten látni Tsenónak „a' Hân’Teslvèrjèneká a’ ki

azzal hálálta meg' Bátyjának azon szivessègét,

mellyel бы: az Orszàg' egy rèsze’ Hormányozó.

jává tette, hogyellene рено! iiföu légyen , a’

Napkeleti Turkokat hiván `segitss'zgůl, Melkó

vezérlése alatt. De megesett néki: mert Metkó

husz ezer emberrel megtámadván Sokokánt, ’s

сие! együtt, ötet islenyestehél száz tizen öibenwlä'!x

Катю, az Arahnok’ Vezére, ki már eddigis

töbh перевода! teve a’Tux-kokon ‚ ёз‘шёё‘ Umelö

llântól elfoglalá Bokora Vàrosát, most ezen za-l

varos állapotjoliban könnyehben kitehelvén raj

10k ‚ taak llamar ellepte машинах Harizmât,

n
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ès Szamarlxanclát. Minelmtánna ринг 52616 На

divezèrt egyezö alxarattal Fejedelmi Hatalomra.

mèltóztatták a’ 'I‘urlcolc5 ennel4,vezèrlêse alatt

Ásiánalt napnyugoti Tnrtományait hirtelen ‘152

вшапуеггёй, ’s ismêt elöbbeni erejèbe llozták Or

szàgjollat. Illy jeles diadalmalcltal ditsöittetvén.

Szóló Iíán , bèkessêg lcöveteltet lu'ilde а’ Sinàlthoz,

` a’ kik töbhfèle tisztelet’ 'I‘zimjeivel mêltóztatták
' l("rtet, ’s а’ békessèget j‘ó darabig` megtartottàk.

Hanem hèt száz huszon ötödihben a’Gansi ‘Рано.

mánynak lsormányozója letartóztatván azon Tur
Loltat, kik Hövetsègben ln'ildettek volt ismètb а.’

316616102, llàloorut olsozott. Mert ezen ‘бижу

\ telenségen megboszonltodván Szóló , a’ Tibetiek'

barátsága mellett a’ Gánsi Tnrtományt feldulta;

és az új Hormányozót ‚ 141! а’ Sînálc jó számu lla-

tonasággal küldöttels vala segitségůl ‚ lctsépiil

te. Azonban ezen gyözedélmeh ltöztl hozzà er

lœztek а_’ Ilinai ltövetels magy ajámléltolclml ‚ 's а’

ьёдевзёдщ helyre állitottált. l

Mind eddig., mivel (lereltasan ltormányozta

az отцы, а’ nyeresègetis а’ Пошив‘: авоЬё

sa szerént a’ Hatonàlt Ilöztt szolsta ldosztani,

mindnyájok’ szivèt magàhoz lsaptsolta Szó'ló Кап t

de mí‘neltutánna а’ Tibeti'l‘liràlly‘ál, es a'Napke

725| E.

leti 'I‘nrlcols’ Hánjáyal szövetséget ‘член, _'s a’ »

Sinált' Fejedelme' Leányát vette Felesègůl; az

Ország Fö Tisztsïegeire Fijait , ’s Iloltonait emeI- 'i

vén, a' Haz'alìaltat elidegenitette magától nagy

veszedelmèvel az Úrszág‘nak. Mohotarkán, es

Tumotsi elsö mèltóságú Emberek a'Turkokköztt
viszaélvén Szólókàn’v öregség’èvel , magokhoz

hnzták a’ Fejedelmi hatalmat. Innèt hét hatalmas

Felelcezet tàmadottz» egyilmelc, melly sárgánalc

hivattatélt, Solxoltán’ maradélsából vala a' Feje r,

S'zóló Hánnal {ах-10" а’ másik, mellyet fcltetének

neveztek volt. Szòló Ránnals osztàn llamar fejét.
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vuetvèn а’ Párlosok , magok közlt is egyenetlen»

kedvén, Tumotsi az elvesztett’Hán’ Fiját, Hutkót,

segltette a’ Fejerlelmi Szélu‘e, Tuhozien névyel. '

Ez a'fekete Felelœzetet magához hódítván, en

пе!‘ Vezérère, Ulvitelère, bizta volt Tarás Vá

rosánalc “Мыши, —’з egyesílett erövel Mobo

larkàn ellen sietelt. De ez mind maga haŕlával,

mind a' Sinálllól segltletvén , egyenesen „мы.

szàllolt а’ Hánnal, ’s azt meggyözvén , elfogta ,

öttsével egyiilt. Hövetlsezett esztendöben Tarás
Vàrosa megadta magát a’ ySináxlmak:l megvette

telt Jutaìtaing Városa is,i hol a’ Fejedelem asz

szonyok tarlózkodtak vala. Ennyi szerentsétlen

ségçlxtöl, mellyeket magok Iokoztale magoknak,

rongàltatván a’ Napnyugoti Turkok, a’ Sinálx’

oltalmàba ajànlották magokathèt száz ведущие-7403.

dik esztendöben. A’ Sinák’ Fejedelme a’ neme

aebb Turl‘ok ваш Liosztván a’ Её Tisztségehet

Mohotarkànt is ugyan meghagyta a’ l‘láni Mèltó

ságban , de a’ Nagy Hán’ hatalma. alatt, a’ mel

lyet llinnek adott vala által: az elfogattatott Kán,

’a az öttse pedig‘ tsak vezérelmek neveztettek.

Látni itten: melly alá szállott amaz anny-ira

felemellfedett Birodalma’ a’ Napnyugoti Тише!‘

nalx hèt kevély FÖ Embernek szertelensège által

De még ekllor se nyugodo'tt Mohotarhán ‚ а’ Lì

nem szenvedhetvén Hinnek Föllb Méltóságát, ’s

ellene Наций/дн‘, levágta azt. Ugyan öfet is ha

sonlókêppen megta'madván a’ Gansi Tartomány

nah Hormányozója megl'oszlotta mind hatalmá

>izól , mind életétôl. Ezen tsapás nem hilsin sebet

ели: ugyan a' Nemzeten is : аж: nyerte mindaz

àltal ezzel, hogy a’ Sinàktól nem fiiggene. Ha

nem ama’minden Nemzetnek erejéröl, az egyes.

sègröl, ismét megfelejt'kezvén ‚ а’ Fejedelmi vá

laszlásban ища meg nem tudott egyezni: по!‘

Fejedelmet рейд, hit az erösebh rèsn ‘Не,
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hét száz ötven egyediliben a’Sinńli meggyözvén ,

elfogtáli , ’s Hinába vitték volt. Hét esztendö mul.Y

va választottak ugyan ismèt nagy nehezen тает)!‘
nale Fejedelmet: dey ez alalt annyifra elgyengůlt

azö Birodalmok, hogy ebböl Мы а’ Hejkèk ltí-V

лох-‘Мёд ‚ egész а’ Volga , ès Tanais lu'izzé nyom

Мёд lègyen. Valamint а’ Тщ‘йой ‚ ugyan ezen Hej

kélc is a’ Huny Nemzetböl valók voltak, ’s az

Amur, és Seling folyóll’kutfejénèl, а’ РаНмЫ ta
va’ vidèkén lal‘talnak , ’s ezelött a' Turliolmak

adóztali; másltèpp’ Raotsèlinalc is neveztettek az ’

ömagas Szeltereikröl. Мёд’ ТБЫОМШ idét elpár
toltalt ÖL a’Turltoktól; most pedig ezellnelt Or

szâgát elvévén ,y olly Bit-odalmet szereztelc ma

golmak, Ногу Aziában öli volnánals leghetalma

sabbak. Hanem osztán öh is meghasonlottali; ès

Negyedik Bela Hirályunk idétt a’ Mogolok' ha

talmába estenelc. `

75 ‚Е. ‘ Rristus Urunlůsziiletése utánn hét százötven

harmadik esztendèig' emlèlieznek a’ Hinai Kroni

Мёд a’ Tnrltoliról Deguînes „нём , а’ ki ellen

semmi Lifogás nem lehet: azért böltsen ltövette

azt a' Magyar'Históriánali Atyja, ama’ Tudós

Hazánltlìa, Pray György. Valamint ринга’ Ma

gyar Nemzet’ Elejinek ‘Áziai dolgait а’ Зйпёй ,‚

Arabszolx, _és más napheleti Irók ‘h‘itelesen Те]

jegyeztèk: иду minellutánoa a’Volgához, az A't

‘да’ Nèpe’ maradéliához nyomattattak ennek

Osei, a’ Turllok‘, mind a'Hazai, mind а’ Мйвб

napnyugotì Irók által igyesen lerajzoltattak ezen

Magyar Nemzetnek пеней, 'és viszontagságai.

A’ Volga, és Tanais lcözzè szoríttatott Turliols

töhb né'vvel nevezödlek az ö felcvések’ vagy'Vezér..

jek kiilönbsége szerént: innét попа!‘ öls Mogyereli,

Uzoli, Hazarolc, Банды-01‘ a’ kiket osztán Patzinya»

llolmall, vagy Patzinyakualmak neveztek az ö(

A_n‘ös> “вы; nyallolc miatt. Tudjuk pedig ш,

N
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Ьо3у‘а’1оча! patzinah is „ешь nevezni: azêrt

ìgyìs valóságos Magyar nevezeh'ieh voltah азот

Ranharoh. Valamint pedig az eiött a’ Sináh, 's

ngyèb Iróh mind ezehet Turhohnah.; иду ezen

lôbbfele neveztetéseh u'lánn a’ Görögöh hülönösen

a’ Mogyerehet neveztéh azon névvel; а’ Latinoh
ellenben Ungarns; ‘аду Hungarus nevezettel.l '

Maga ринг a’ пешие! elöször a’ Mogyer; azutánn

Dlagyer; utóbb a' Magyar nevet tulajdonitotta —
magánah. Az elsöt Béla’Hirály Jeg'y¢':sz.~;zènehy Irá

sából; -a’ `I_nz'lsodihat, Sz. Margitnah Nemzeti

Nyelvíinhön’ßun László idejében папаши Èlete’

Hìstoriájàból шарм: а’ harmadihhal ред}; mai

napig tzimereztetiính. '

A’ Volga, ès Don, ‘аду Tanais hözött lèvö- `

Sziltyai Tarlományban száz harmintz egy eszten

deig‘ szép egyessèghen uralhodtah; ’s a’ midön

megszühíilteh valamiben, azt magohnah más or

„двоим! fegyveres‘` hézzel megszerezni “Лёша!

iparhodtah a’ Magyaroh. A’ Franhoh Kronihája ’

legnyilvábban emléhezih ezehröl; hogy nyoltz862~Ef

száz hatvan hetlödihben Német Lajos’ Отцы’

retteneteçen pusztitotláh lègyen. Mivel pedig

osztán minds' hét годовое Szomszédjoh, a’ Ра

lzìnyàhoh,y és Razaroh elleneh törteneh; a’ Tar

tomànyis immá;` elégtelen volna az ö sohaságoh

nah штат, az Europai Magyar Birodalom

nah, melly már Шланг 1еорх1оп vala , felállítà

sâra igyehezteh. Melly igyehezeljehben lejendů

boldogulásohat annàl inhább reménylettèh; mint

lwgy egyih Vezérjeh ama’ gyözhetetlen Attila

Ríl‘álynah maradéha volna ‚ ’s hìrná annah ret'ten

lö Pallosát is: melly egész Salamon Rirály’ ural

ho dásáíg meg` volt a'Magyar Fejedelmi Udvarnál :.

l"inem ezer hetven egyedihhen , ugy mond Schaíf-r

naburgí Lambert = .‚, А’ Magyaroh Riràlynèja, Sa- 

lamon Hirálynah Анна, Ouónah0 а’ Bajcxx‘olf`
"l
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Herlzegênek, ajámléliozta vala; minthogy en..

nek siirgölödèse által nyerte viszsza Országát az

~ö Fija.“ Ezt Gebhárdi is megesméri; ámbár a'

Magyaroliat a' Finnelitöl szàrmazottaknak állllja,

i Belnhy György a’ Posonyi Akadémiàban Hazánk

Historiájának volt Tanitójavis ezen állhásnali erö

sllèsère az ô Historia Ведя! Hungarìae Höny

vének elsörészében hoszszan elöadja а’ Finnek

természete"s nyelve’tulajdonságát, és a’ Mag-ya

rolièval való egyezèsét; osztán több újabb Irók~

пай ыаопуыёвай. De a’ mi az elsöt illeti, szinle

иду тотппачцй: hogy a’ Finnek származlak a’

Magyarolitól. Az elöszámláltt Irók pedig пай

vèleliedéslcéppen beszéllenek. Azêrt maga is a.’

Tudós Professor mindjárt azon наметить mà

sodik вещь“ azt bizónyitja: hogy a’ Magyarok

az Irlis folyótól liöltözlek légyen а’ Volga yizè..

hez; innen pedig osztán ezen Magyar Hazába.

1V. Szaliasz.

А’ Mogyarok’ hijövetele'röl Don'Mogyerböl,

's töl'ók ezen áldottföldön lett di'tsösse'ges

jelál/z'zása’ról Magyar Országnah.

Ezen költelcezésröllcét дек-Ы‘, ’s nagy tellin

‘не! érdemlô Irók tudósítanak benniinliex: egyik

Görög‘ Csàszár, Honstantinus Porfyrogenila; a’

таль, egy fényes Méltóságu Hazafì, Bèla Ri

‚муть Jegyèszsze, d'lii maga nevél займа ugy ‚

valamint мышцы Вагёпйёц а’ liinek Hazafìuì

Munlaájál: szenteli , ki nem nyilatlioztatvàn., egye

diil Tiszti Nevèvel jegyzi magât; tudnìillik ez

zel: Belae Regis Notarías; az az: Bela Kiràly’

Jegyészsze. Most Kancellarius a' neve ezen nagy

Hivataltviselôneli. Tudva vagyon рейда‘ az; liogy

nem magy` idö elött mindenlior Egyházi Szemé
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lyek visellèk azt: azéri Воду ezen belsíilhetetlen

lrònk is azon Rendhöl vala, senki se kételked

hetik; a’ mit Нева’ szerivel is kinyilalkozlat.

Amaz a’ Ник!!!‘ század’ közepòn a' maga Görög'

nyelvén irta a’Birodalom’kormányózásáról az ö

капут; és Еду a'Magyarokról, меду, mint ů
печей ‚ а’ Turkokról tsak‘uoldalaslag emlékezik.

Еще: pedig feltételesen еще elö azon ditsö Ма

Ёуаеод dolgan, Deâk nyelven. Magyarra Гоп!!

totka ezen elsö Hronikánkal Tiszlelendô Letenyei.

János, a’ Pétsi Egyháznak Tudós Теща. Hûg'y

maga Введи! iria; követle az akkori szokását

Európanall.. Miként kedvelte pedig Anya nyelvél ,

’s betsülte Nemzelél: igen szenbelíínöképpen meg

mutatta azzal is, hogy а’ Magyar nevellset a’ har

madik еде-Шея mindenkor Magyarul tene; p. 0

Edunek ; y Bungernek; ’s a’ t. Воду el ne rontaná

ягода‘; mint egyébb Deals lrók sok Magyar пе

vekel ronlottak el a' Deàkitással. Értse meg` ш- _

hat kiki az emlitett fordítás szerént ezen'elsö Hi

storia’lrónknak szép Hazañuságát , ’s Ева: irósá

gat az ò öszintes kinyilatkoztalàsából ezen Elöhe-

szédjèhen : ' I

P. nevezelt Mesler , ès hajdan a'holdog em

lèkezeh'i ditsösséges Bela Magyar Ország' Hirály.'

jànaklegyèszsze, N.a’ maga szerelmes Barátjà‘

nak Tisztelendö ‚ ès a’ Deák tudomány’ темы-ве

geben Tudós Férjñúnak köszöntèst.

Midön hajdan egyiiu volnánk azoskolabeli

iudományok'ìanulásában ., ès a’ Trójai Historia

ban, mellyet en, `ahoz föképpen való szereteuel

ragazkodván, a’ Frigyiai Dáresnek, 's egyèb

Iróknak Rönyveiböl ‚‘ а’ mint Meslereimlöl hal

lottam vala, egy könyvbe tulajdon szavaimmal

öszveszedtem, egyezö aka‘raual olvasnànk; ан

kérted tölem: hogy7 valamint a’ ‘Гц-(На! ВМФ

riát, és a’ Görögök’ hadait megirlam vala, ng!
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irnám Те пёдед a'Magyar Hiràlyolmak is , és Fôf

Emberelmeh Nemzettségét: milléppen ama’ hét

_ Fejedelmi Személyek, a’ kik Hét Magyarolmak

hivattatnals, jöttels a’Szittyai földröl 1’ vagy , mi

uèmůllèglyen az i3.’.Szittyai föld? és, milu'fppen~ `

sziiletett Almos Fejedelem 1’ avagy, miért hivat..

` tatik Álmosnalt a’ Magyar Ország’elsö Vezére,

. а’ ltitöl vették eredetelœt a’ Magyaroh’ Hirályjai i’

vag‘y, hány országollat .‚ es Ilirz'xlyoltat 116601121!

„ь igájült, alá‘? avagy, miert hivattatik ez a.’

Szittyábòl ltijötl Nep az Idegenelt’ nyelvén Hun
gàrnalf.: a’ maga tulajdon nyelvèn pedig Magyar-fv

null? Meg is igértem, llogy meg fogom tsele

hedni: de más foglalatosságaimtól meggátoltat

ván,‘ mind a’ 'I‘e kérésedröl, mind az “адеп

temröl majd {зад nem elfelejtlceztem ‚ lla tsalc en

gem adósságom’ megadàsára Levele állal meg nem

intett `volna Te Hegyelmed. Megemlèlœzven azèrt

hiessêgedröl, noha solc .‚ és‘ e' munl‘ás világn'ak

ltiilönhhíilönbfele foglalatosságai által meg va

gy'ok alladályoztatva, elkezrlettem mintl az által ‚

а’ mit parontsoltál ‚ és a` ltiilr'inbkülönbfèle Tör- ‚

1:ёпе\1г61‹па1‹ hagyományai szerént , az Isten’ l4e~

' gyelmênelt segítsêgèben hizván, legiobbnak is

itélvén, hogy az utánnunk ltövetllezendöhnél, az

utólsó Nemzetségben feledéltenségre ne jussanak.

vLegjobb dolognak állítottam tehát lenní, hogy

igazán , ès igyenes együgyíiséggel megírnám né

lt'ed , hogy, a' hik olvasni fogják , megesmerbes

sek, miltèppen történtenek lègyen a’ dolgolt. És

ha ez illy Nenìes Magyar Nemzel a' maga Nemze

'tsègênelt elsö eredetèt , ’s egyèh erös tetteit на!‘

a’Parasztságnak hazug meséiböl , és ‘пейте-Па!

losolmak íivöltözö ênelseiböl, mintegy álmodva

hallaná igen disztelen, és illetlen dolog` volna~

Ezutánn tehát inltáhll az Irásokna/lf bizonyos ma

gyarázatjából; és a’ Iíronikáknak vilagos шале

\

1‘ .
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sèbôl a’ dolgohnah Еда: valóságàt betsiíletesen

‘vegye. 'Y

Szerentsès ‚ és boldog‘tellát Magy ar Ország ‚

A'hineh adatott snhféle szèp jószá'g.

Örvendjen ézutánn ö minden orába‘n ‚

Az ö Deákjànah ez ajàndehában: _

Мех‘! tudja lx'irályinah , és Fö Emberineh

Származtát ’s leiràsát Nemzettsègineh.

A’ melly Rirályohért lëgyen ditséret ‚ és tisz-~

telet az öröhhé való Hirálynah, és az ö Бит!

Anyjànah Màriánah, a’ hineh hegyelme által a’

Magyar Ország’llirályjainah, ès Её Embereineh

legyen szerentsés véggel o'rszáglásohitten , ès az

öröhhè valósàgban. Amen.

Иду tarfom, hogy ezen Elöbeszëdje által

máx- elèggé buzdítja e’ Magyar l'lirályi Jegyész a’

Magyar szivel arra; Богу ötet lllàlàdatosan tisz

telje, ’s nagy матче-а‘, ’s örömmel olvassa

annah az itt magohnah szèp Hazát szerzett Лада!»

mas Magyarohról irtt ezen Historiáját. Azért éde.

siti az én fàradtságomat is enneh idö szerent való

ide ihtatàsa ‚ mèg` pedig ugy , hogy Ronstantinus

Porfyrogenita 'l‘sászárral öszveegyeztesséh ‚ `а’

mint hövethezih.

Szittyaigen nagy föld, melly Don Magyar

nah mondatih, naphelet felöl: mellyneh vega a'

{едем tengert èri èszahról; l'xáta meg'ett vagyon

Don, vagy Tanais folyó, ладу tavahhal: hololt

лег felett böven tal'altatnah Nyusztoh ‚ Nyesteh ‚

ngy Ногу nnèg,r az Ohrészeh Кап-5320!‘ ‚ es зим

szohis ezehhel êhesítih tsuhájohat azon a’ földön.

Ottan hůvségesen vagyon az arany, ès ezìist , és

nnnah a’földneh folyó vizeiben találtatnah drága

höveh, és gyöngyöh. Annah Lahosai pedigDoni
Magyarohnah mondatnah mind e’ mái napig. E' i

Szittyai földneh Hirályi Neméböl vette eredetét

ama: igen nevezetaesz és hatalmas Attila lürátlyl,4
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а’ И megalázván a’ Romaialiat , ’s Birodalmat не‘

rezvén, magánah Rirályi 'lalló helyt rendele a'

Duna mellett a’ hév vizek felett, és minden régi

èpíiletelcet7 mellyeliet ottan “мы, megújiltatni.

parantsolta, lsöriilépíttette igen erös llöfalalllial:

а’ melly Magyar nyelven mondatil‘ mostan Buda

v‘ára'nak; a’ Nèmetelttöl pedig Etzilburgnak hi

vattatili. Новым); idö mulya os'ztán azonlliràlyi

Nemzettséghöl Швей, az Almos Hertzeg’ Atyia ,

a’llitöl vették eredetelxet а’ Magyar Orszàgi КЕ

rályolc , ès Hertzegeli. А’ Szittyaiak pedig ltemè

nyeli voltak n’ hadakozásra , ès futó paripájilson

serényelt. Fejellen sisallot viselteli. Rézijra ‚ és

nyilahra legigyesebhek „мы az egèsz világon :

‘ёз, hogy ök illyenek voltall, megesmerbetitek

azollnak maradèltairól. Mivel a’ Szittyai ‘вы. men

nêl tàvolabb esili a’deli lleves égtöl ‚ annál jobb ‚

’s egészségesebb az _emberi Метис!’ szaporodâsâ

ra.; azèrt az ö igen tágassága mellett is nem ele

gendö az ottan nemzett Népelmek táplálására, ’s

lallásàra. Annalxolcàért ama’ hèt Fö Személyek a’

helyelmek szorosságát nem szenvedhetvén , az on

nèt valo' eltávozásról leginlcább gondoltali. Ma

goh liöztt tehát tanátsot tartván elvégeztèk ma..

gollban, hogy terjedttebh Országot szereznének

magolmak. Pannoni‘át vettèk e’vègett tzelul: mi

vel r'nár az elött is az ö Nemzetjell birtolia vala

az. Tudván azonban azt, Воду зшёпёещойаг nem~

tellyesithetill , ha еду Ve'zérjek ,` ’s Parantsoló

joh nem lenne.,~azzà tehàt szahadon , ès llöz egye

zésböl yálasztottáll az utólsó nemzetségig az Üg‘elc

Fiját, Alrriost, Firól Fira; minlhogy mind Ne'm

‚тегам, mind vitézségére legteliintetesebb~

volna. Alclior egyezö aliarattal Álmos Hertzegnek

igy szollánali: Tégedet ez mainaptól fogva ma

gunlmak vezéri'il , és Parantsolóul vàlasztunlf.;

n’ hová ’I‘éged a’ te szerentséd vezeténd ‚ Têgredet

(.'dáig
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odàìg маты“. E’4 felett, pogány módra egy_

ed'enybe {Шаман vèrehet ontván Á’mos Fejede.

lemért ‚ Törvenyes eshíivést telleneh, ès noha Po.

gányoh voltah, mindazáltal az Eskiivésnehhîtèt

mind halálohig meglartottáh illyen módomÍHogy

mig èleleh [впала ‚ mind magphnah ‚ mind pedig|`

Maradéhiohnah; mindenhor Almos Fejedelemneh

Nemzetlsègèböl lenne Fejedelmi Vezêrjeh. 1I.

Ногу mindeni‘héneh része “зоне/‘поп javahbañ,

mellyehet fáradtságoh által slzerezhetnéneh- 'IIL

Hogy ezen Её Személyeh , hih главой szahad aha

ratjohhól Almost magohnah Urohhá шты

lâh, és azohnah Fijai, a’ Fejedelemneh там“.

tsálól, 's az Oŕszágnah Tisztes Hivataljàtól tel

lyessèggel sohn meg ne fosztass'anah. IV. Воду ha

az ö Maradéhjohból valahi hitetlen lenne а’ Feje

delem’ Szemèlye ellen; yvaçgjy háborgást szerezne

а’ Fejedelem, ès Enneh Rohonai hözöti: azon

vélhesneh vére “статьёй, valamint az ö vèreh

ontalott az „мышью ,v rnellyet {спец Álmos Fe

jedelemneh. V. Hogy ha Almos Fèjedelemneh .‚ es

egyébb Fö Szemèlyehneh maradéhaíbâl valahì ez

Eshüvésl az ö vegezéseihet f» feleörné; Мой

alatt légyen az mindöröhhe. Azon Её Szemèlyeh

пей neveih pedig ezeh.; Almos, Arpá’d’ Atyia;

Ею‘! ‚ Zabnlts' Alyja ‚ а’ lmöl> szârmazih a’ Csáhy

Nemzettség; Rund, a' Tsörsz’ Atyja; Und, az

Ete’ Alyja, a' “МЫ száll вы a'Ralán , ё; Kohsay

Nemzeltség; Tas ‚ а’ЬеЬе1’А1у1а; Haha , n’ Ми“

„annum a’ Szemere nemzenség; Tuhatom., Hor

hánah az Atyja‘, a’híneh het» Fijai voltah, ugymint

Gyula , es Zombor , ’s ettôl szàrmazih a’ Maglóti

Nemzettség.. . ’ \

Konstantinus Porphyrogenita '-I‘sászár az ô ‘

fennevezett Hönyvéneh harmyinlz nyoltzadih fell@

zetèben e’zen Szitlyai i'öldÍ t.; mellyrölìde мамы:

“Il I' Magyaroh, Lebediàs пе‘ al'att adjaelů е`

Magyarok- esme’rete. C
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azerènt: „ A’ ,'I’urlioli' (Magyaroli) ‘решаем baj

' dan Razaria mellelt lali'ik vala azon- а’ helyen,

mellyneli neve Lehediàs, az ö elsö Boëbodossoli..

ról, a’lii ugyan Lehediás nevii vala; мышца

ról pedig, valarhint .a’ liövetkezöji,fBoëbosna,k

hivaltalèlhï’ [иен esziinkbe liell juttatnunk azt,

д’ miröl mât e'mlélieztünli volt; hogy az id'egen

nyelvii _Irók nem tuilván sols Magyar‘Neveli’et jól

liimondani ‚ е1 rontjáli azoliat Irásailiban .3 -èsv igy

nem hogy fennmarasztanáli azon Magyar-ole' hirét,

a’ liiliröl irnali , söt inkàbb elenyésztili. vEz И‘

szila Honstàntinusban is a’Lebediás‘nérvröl. Nyil~

vànsagos az ö hilaaja ранг abban , midön az egesz

Magyar Nemzetnek B_irodalmát attól Lebediás- ~

nali _neveztelettnek moncljaz' holott egyszersmind

aztjelenti:,.h<\> yltöhb Boëhodosoli is voltanah a’

Nenizelneli на iaszszai szerént ‚ ès Hözfejedelmek

nem isÍ lett volna egész Árp‘ádig. Világosan Ню!‘

машет, hogy {зад azon Tartomàny nevezöd

heten azon Boëhodosnali nevéröl, a’rmellyhen

parantsolt ö. Ugylàlszils nélcem, hogy Honstán

finustóla’ Boëbodos папаши 1ё8‘уеп a’Fôbotos

` helyett: mort h'izonyosaz, hogy a’Bot ,alatt'lia

talom is èrlelöllik. Erre _igazit’ benniinliet azon`

>szalfmd Nemzetnek rendelletése-is', a’ramelly‘ben

inég aly‘lior nem volt Felséges hatalmu Fejedelem. '

Hanem abban, a’ mila’. negyvenedilc Èej-ezetben

in, nem ellenliezhetünli; liolott ezeliet adja elö

a’ Magyarolirólzg, IHad tàmadván pedig a" Тиг

_Loli ., ès Patzinyalioli liözött, kik alilior Kanka

rolmali ., ‘az azerösölmeli nevezletteli, ‘a’ Turlmlsf

Hadiserege meg-gyözettel‘ett, es liélfelé oszlolt.

Ugyan azolmali egyik része napleelétre Persia’ da

'rabjàt foglalla el, és еще!‘ máinapig is a’ régi

Turlioli’ neveröl `Szabartasl‘alolmali 'hivallalnak

A’ màsilcrész рек“; nap'nyugolra az ö Föbolossoli

kal -f- Boëbod'os„-: és l/:ezèrjeliliel Lebedìńssal

n.“ 1

\
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azokon a’ helyeken telepedetl meg', mellyek E.
ielköznek mondatnak,Í a’ hol most a’ `Patzinya- _

kok’ Nemzete lakik. „ Bela `Rirály’ Jegyészszének

‚ММ‘, ès e’ Görög Tsászárrnak мадам“: a’ Szit

(уз! Magyar()k’xkiköltözéséröl a’ Volga, és Tanais

közziil öszvevévén, nyilván lâtjuk, hogy nem

taak azon Sziuyai fôldnek лёд, ёв‚е!ё3!е!еп vol

ta indilotta öket annak elhagyäsára, haném a’

Kankaroknak ellenek való törése is és герой vet!

diadalma. J \ ` _ `
Urunk' megtlestesiìla'esev utánn leliát nyoltz 684.13.

"а; пуоЦпап negyedik esztendôl'aen, ~a’vmint

az esztendôk szerént való Hronikákban‘foglalta

tik, ama’ hèt Fejedelmi‘ Férjfìak', kik hét Ma

gynroknak hivatlalnak kijöttek'a’SziUyai földtöl

napnyugot ‘не: а’ kik közölt Almos Fejedelem,

az Ugek fija ,_ amazoknakUrok ‚ és 'lzanátsadójok ,

n’ maga Felesêgével, ’à ñ'iával _Arpáddal’hês

Anyjáról ‘а!!! Bátyjának `, Hùleknek kétñjaival .,

ugymint Zoárddal, és Radosával, ’s a’ Népnek

öszveszövetkezett_számtalan „аду sok-aságával jött

ki по" Tartómányból. Sok napokig a’puszta he

lyeken vándnrolván , ’s az Ею! _vazen i‘utalyókon

l _algal kelvén, nem aka'dt'ak sokàig` ‘Мат! Várqs

пай, vagy emberilakásnak мы; sem рейд‘ az

Emberek' munkájàt nem ettékfmint‘elöbb _; ha
nem hussal, és halakkal élödtek „mig Oroszl Or- l

szágba ‚ те!!у_ Sznzda'lnak Нижний’, nenn ér

‘keztek Azoknak Ifjai majd'minden'nap a’ vada

szathan Мишей: a’lmnnèt is az парке! fogna e’

jelen való МЫ; а’ мадуаго!‘ minden egyél) Nem

zeteknéljobbak a’ штаммы“. Igy Almns1 Еще

delem minden мены köllözvén', bement az Oròsz

földre. ‘ ‘_ 'f
Akkor ezt' megérlvén az Oriosznk’jvei‘èrei, ’

nagyon ‘ешь: mintlmgy hallották , ho'gy Alunni

Fejedelem Анна-нишу’ Nemzetlsêgéböl yolnaA

_ _ _ C a _
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ь‘мпеь „а бшъ ешыгаёпьём adót Gunmen

volt. Mindazáltal a’ Rióvi Hertzeg öszve hiván

minden Её Embereit ,f ’s едут! tanátsot tart'ván

azt vègeztèk , hogy lmdal inditsa‘nall Álmos Feie

delem ellen, /inhabh altarván a’ hartzban elveszni ,'

' _ mintsem önnön alœratjok ellen AÁlmos Fejedelem'

igà'ja alá hódolni. Mindjàrt tehát a'Hìóvi Hertzeg

камней által la' Hunok' hèt Vezéreìt , a"r'naga igen

jó Barátjaitj, segltségre Мене. АЩюг ezelt “Зуд

mißt: Etlü: Edíimer; Ete; Böngèr; Otsáçl, nz

Ursnr’ Atyia.; Бора; Betel, az Alaptolmànak

Atyja; a’Lovagolmah nem lleves soltaságát egy

heszedvèn, sebes nyarg‘alással Almos'Fejedelem _

ellen rugtattalc; êá a’ Hióvi некие; a' maga Ha

clàvalszem Löztt ment eleihbe ., ’s magollat egye

‚ sitvén , а’ ’Ма5‘уаго1‹ ellen ltezdénelc nyomulni.

vÀlmos Fejedelem petlìg fegyverbe öltözve, al,

Sereget elrendelv‘èn , ’slovával nelsi rnga'szltml

van, azegész вере `elött megállott ‚ igy $261

"fin: Oh Szittyaialll Vitéz Barátìm, erös Fér

íìaltl emléliezzetek` meg` utainlmals lœzdetéröl;

mivelhogy ат тош1оцйю1ц h'ogy l‘öldet а’ те1

lyen lalthatnátols, fegyverrel.; éshaddal foglok

lteresni: 'azéri meg ne fèlemedjetelt az Oro‘szok

пай, ésfllunolmalr sôllaságától; lhanem bátran,

ès erösen hartzoljunk ellenelt.” Erre mindenl‘elölr

llarsongânak a’ badi lsiirtök, ’s öszve lœve‘redèli

mind a’ ltét Ellenség’ Serege, ’s4 erösen vagdal

_/l+ozánal4. Látván pedig az Úrosz ‚ ,és Hun "e'zèrelx ‚

hogy igen fogynának а’ hartzban az _ö.véilc, fu

tàsra llelénels, ’s èletek megtarthatása végett

nagy sehessèggel ‘мышь Ье Hióv Vàrosába. Ál

mos Fejedeleln az ö Vitézeivel m-indenüít sarltok

Ina lévèn , ‚а‘ lâunok’ taroltt fejeilteì [1%у51ё[“га8_

6211161‘ ‚ mint a' пуегв tökölœt. Az Orosz , es Kun
Vezérek petlig1 а’ kill 8'.Városha sludamlottale,

motszarnni ее шех‘ёвйенед. Igy az Oron földet
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hatalmoh alń vetvén , másodih hêtre Hx’óv ‘Мг-036:

hezdèh ostromlani a' Magyaroh: erre meçgszep'

penven az Orosz , és Hun Vezèreh , Höyeteh àllal

hèrtèh Almos Fejedelmet, és az ö Fö Embereit ‚

hogy tennèneh ‘Мед bèhességet. Ezen Hövettsé

‘век, minehu'tánna Fö Embereivel tanàtsot ‚мышц

vala, ezen parántsolaltal hiilÉlé viszsz’a Almos :

Az Orosz Vezéreh, ès Её Embereh ,adjáhlìjaihat

zálogba ‚ ès lìzesseneh adól esztenrlönhént liz ezel:` _

aranyat , 's e’ felett élel'fnet , ruházatot, és egyèb

sziihsèges dolgohat. Az Oroszoh’ Vezérei, nulla. _'

nem hènyeh szerént, d'e mé‘g‘ is mind введи: Ál- `

mos Fejedelemneh‘megadtáh. .

Igy выжать , avagy azon földneh , mellyl '

Boristenes folyótól a' Dunáigterjed ‚_ ’amagábaxfrV

foglalja Uhrainat, Molfláviàt, es Beszarábiát,

Almos Fejedelem Май Uraivà lèvén a' Mag~yav

roh, mimljárt Виды! az ö vltézségeh’ hire is

Európàban terjedni: annàl inhább pedig ‚ midön

bôlls Leo Tsászàr hèrésére a’ Боты-ей ellenz a.’

Dunán által helvén nyoltz száz nyoltzvan hîlen- 8691)*

tzedihben, azohon igen тьмы diadalnìashodtah

volt. Azèrt Arnulf is, a’ napnyugoti Tsászár,
ezen MagyarohatV Маме segitségůl Zvendíbald~ '

nah gz ö töle fiíggö Hertzegneh, ès ez alatt lévö.

Tôt Nemzetneh'megzabolázására: meg` is felel

teh remênységèneh derehasan. Hanem az` alatt

nem hev-és Мг! vallotla'h ezeh oda baza. Mert $1

шеоп, a’Bolgároh Fejedelme а’ Patzinyahohhal

öszveszövethezvèn , ‘году a’ minapi tsapásért ho->

szut álljon; ugyan ehhor rontpttah bé Etelhözbe. ,

és szörnyů pusztitást ohoztah, és öldöhle'st: ám

bár magoh is husz ezeret vesztetteh lég'yen. На

za térvén tehát a’ _diadalmas Magyaroh, öröm
helyett merö boszonhodás Кора el „мы. Ne

"Не pedig boszuságjohat , hogy a’ Razaroh’Rànf

ja ш hivánná tölöh; hogy azô hatalma‘aláaclnáh
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lmagoliat. l'gy adja ezt elö Honstántinns Tsászïàr

az ö emlltett Hönyvénekharmintz nyoltzadih Fe- I

jezetében: „ ‘ыещзойёга'а’ Кэпагод’ Hagània ken

’ tea’ Magyarollat, vagy a’ mint ö nevezi, а’ Тиг

1ь01‘а! КбЧеЦеЁ àltal, hogy lsiildjèlt bozzá Che

rlandiáha az ö elsö Fölwotossokat. Af катом’ lla

дамам: menvèn {вып Lehediàs, l'lèrdezte: mi

olla volna hivlattatàsánah? Mondá a'Hagán: Azèrt

hivattam , hogy ,'mivel Nemes , eszes , gondos ,'

és a" Turlsok Мёд! elsö volna , tennèk ötet a’ maga

Nemzete’ Fejedelmève, úgy hogy én tölem Иуде

ne. De az igy felele: А’ Te hozzàm való Банан

dóság'odat , ’s jó.al«ara|odat apolom ., ’s mèltólvép'a

pen höszönöm; Mivel рейд’; olly Feiedelemsègre

elégtelen yagynll; erre 'nem állhatolxllanem van èn

' lli'viilem más Föbotos, Almos натрий, а’Мпе|‹ fija

is v'agyon Árpád néven: Eze'lmeh egyil‘e, alcàr ma

ga Almas, akàr акта!‘ fija, Arpád, lègyen Fejedef

lc`m ,' ’s töled fliggjön. Тенге}! е’ heszèll a’ Hagán

nali, 'evèle Embereit liiildè a’ Turliollhoz ‚ Lilo.

vlœl midön al beszèdet közlöltêk ázoll; Ныне“

пёМеЬ inhább Arpádot vàlasztani, mint'mèltób-V

` bat , ès ollossńggal, tanátstsal , ’s vitézsèggel je

leset., ’s olly Fejedelemségre Еду ё$еЦ:`а’ И! a’

Baznrolt’ pomp-ás szoliása sgerént paizson felemel

vén ‚ Fejedelemmé tette'll." ` —

Rivilàgoso-dik innen mind a’ Hazarolt' 'Ra

`gánjánalc azon töreliedése, ’hogy а’ Magyarokon

» uralkodhatna, mindva' Magyar Vezérnek ., Elöfl

/ nell , a’llit Lebezlíásnak nevezHonstantinugígaz

Magyar szíve; ’s oliossága ‚ mellyel а’ Magyar.

szabadságot, és a’ S'zittyai , vagy Doni Magyar

Szerzödèst ‚ holott Almòsnali , 's az ö Maradélc‘à

nah öröllösen _a'ltal adatolt а’ Fejedelmi Méltóság‘,

szeme elött hordozta. De jelesen llimutatta ez'

all‘almatosságban'azŕ egész Magyarság is az ö

‘okosságáh midön ai ellenségesltedés' eltávozta
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tàsàra a' Назад- Höveteh elött Árpádot az ů-gyjs -1

reà jutandó Eejedelmi Méltóságra magasztaltáh l,"

de úgy ,-hogy egyszersmind rendeletes szabad

aàgjohat feltartanáh. Azonban az Около!‘ Álmos

Fejedelmet , a" hiñja~i'elemeltetèse utànn is meg

миома nyert Méltóságàt, vhönyörögve hèrtèh»,

hogy Gàllitzián által а’ Havasohon túl n'apnyugott

felè Attila’földjére szállanánah; és ditsépvén an

nak felette való jóságàt, mońdîàh vala: hogy a’

Duna , ТЕ sza , és más nemes jó 'halahhal bövelhe~

dò folyó vizeh gnzdagítanáh ан; ès mostraJ 'I'ótok ‘

Bolgároh., Oláholí, ’s а’ Romaiah’ `'I‘sorrlássai

lahnáh: innét à’ Romaiah’ legelö` meze'jéneh ne

veztéh Pannóniát. Méltán isì,`ugy mond à’Magyar

Hìràlyi Jegyész; mex-t mè‘g Моё: is Magyar 0x'

:2ё8“1ача1\’а1 tàplàltatnah aJRomaîah. y

Almos Fejedelem tehát, és az ö Fö'Emberei

magoh мы tanátsot tartván, ůgy vwégezteh.; 1108‘)!`

Attila Birodalmât hatalmohba vegyéh. Ahhor az4

Oroszohnah Hióvi, és ASzuszdali Vezérei, hogy

széheihben m‘egmaradhassanah‘, Маша! u'xlogulî

adtáhAlmos'Fejedelemneh , ’s veleh tiz ezer ara- '

nyat híildötteh,_ és ‚еще;` lovahat, Orosz módra

felèhes‘ltett nyerge'hhel, 's hantárohhal; és „а: t

Run gyermehet, ’s va’ {ох-11’ ЪогйЬяёзга „egyven

“чёт; hermelln , nyuszt , és nyest böröhet szám

nélhlìl, ’S egyéb számtala'n soh 'ajánd'èhohah Ugyan

ehhor, szerentsèjehre а’ Magyarohnah, zendů

lès támadott a’ Kami-oh` hözött, ’s azon három

Nemzettségeh, mellyeh Rabarohnah neveztetteh‘,

a'llàn hatalmashodását megvetvén ., a’ Magyaroh- ’

hoz állottah; és lgy azon nagyravágyó 'Hagan ,

.midön a’Magyarohat hatalma alà aharta- ejteni,

11111101- ohozta nagyobbulását a’ Magyar hatalom

Mh. Azon Kabaroh’, ‘аду Ennuh' Vezé'rei , az em

lltett,Edii.~, Edíîmer; Ete; Böngér; Otsád; Во]

la; és Betel , látvân >Álmos Fejedelem’ hegyessé- j

l ‚
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g’ét, mellyel az Oroszolihoz vala ‚ 'önlcént meglnńfl

dolànak nèkie, mondvàn: E’ mà-inaptól fogva

Tègedet Urunlmalc , ésParantaolónlinali , a'z “161

só Nemzelsègig, magunlmali válásztunli, a’hová

Tégedet al te szerents'éd vezeténd , oda liövelni

fogunli. Ад, a’.mil Almos Fejedelemnok szòval

mondouali, pogány móclra az eslu'ivés' hilèvel is

meg'eröslletlèli: fs ugyan azon Мне! , és esliiivès

sel Almos Fejedelem is, és az ö Fů Emberei, ö

nèliieli magokat "Енот 1‹б1е1виё11. Almos Feje~

delem шип az ö Мат/прёт! ‚ és a’ Виной’ Ve

zérei Rolionaiklial ‚ szolgáiililial , és szolgàlóik

lia] едут‘, utnak indultak Hióvból, és afllióví

Oroszok lèvèn Ralanzzaili, .-Lodomér Vàrosâíg

jöltenelifA’Lodbméri Herlzeg ,‘ és а; ö Fö-Em

berei az Ország' szélènvárlák már Almos Feje

delmet kiilönbliiiliinbfele (Лада а]ёш1ё1‹о1‹1‹а1 ‚ és

Nélii yLlodorm'zr Városál önliént felnyitották: ho

lolt Álmosyminden népèvel , három hèlig mara'

flott; _osztán pedi@` a'Lodoméni Hertzeg a’ maga

het lìját, Её Einbereinelc minden fiiaaival едут!

`Álmos Fejedelemneli zálogba adta , fs ezen l'elliil ,
liet ezer eziist márliát ésI szàz máirlmI kiválasztolg

aranyot, meg ~sem szàmlàltt böröliliel , és paläs

tolilial; l'iárom száz lovat nyergestöl, fèliestölî‘

huszonöt (пёс, ’s ezeröliröta’ {ах-1‘ hordozàsra ,

ès‘más számtalan‘aiándéliolia‘t mind а’ Fejedelem

nell, mind az ö Fö Embereinek. Azutánn a' ne

gyedili bélen Álmos Fejedelem а’ maga Nkèpével

Gallitziába jött ‚ ’s опал mngânak , és Nèpénekk

n-yugovó helyet uálasztou» Ez! hallván a’A Galli

_tziai Над-нед,’ minden Nèpèvel- eleibe mène Al

{поз Р'е]е‹1е1етпе1‹ nagy alázatossággál, és min

denféle ajánllèlioliat mutatabè nélcie; 's felnyít

ván Gâllitzia ‘Их-051’ liapuját, ůgy fogadà , mint

-Iulajdon Ulját, zálogba adá eg'yetlen еду ваша“

lìját, e’ maga _Országa’ Её Embereinelç iìjaíyal
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„Буй“; ’s e’ feletl tizlegjobbféle parîpákat, ée

lxàrom szàz lovat nyergest‘öl', kantároslól; három

\ ezel- шёл-Ка „мы; kel: лёг márka aranyoí; 's

igen nemes ölt‘özô ruìiàkat, mind а’ Fejedelemnek ‚

mind az ö minden. Vilézeinek is.,njándékozolt,

szon' 'könyörgèse melletf: hogy Almos Fejede

lem az ö kegyessêge f szerént hagyná meg бы:

отца’ hìnokában. E’ ‘еды! tsak- mind arról

folytattàk mindnyájan beszédjeiket a’ Magyarok“

kal: melly nagy, melly kies, melly gazdag Ог

szág légyen Pannonia‘. Воду egy részép‘. anuak

едем n’ выезд‘ а’ Rómaiak birnák; azon földet

pedig , melly a’ 'l‘isza , és,"Duna Мёд! fekszik,  ma

"'( Ф l-r'"Y ‘f

Запад ГоеЬНаВеёп , Bolgár Ország' Nagy Нег- к

tzeqe , Szalàn Цех-[идеей az örq‘g Alyja, egèsz

az Urosa, és Lengyel Наше’ szêlekíg, a' Tótok,

és Bolgárok lakositásával; azon i'öldet ismét ,—

melly a’Tisza, és az Igfoni erdô között vagyon

Erdèly mellelt, magának Inlajdonitòtta Маты

Hel-neg, аЕ kinekUnokáját a’ Magyarok Mén Ма‹

rótnak nevezték:v mer! _több Szenetöji voltanak

nékie; és hogy aal a’ földet bizonyos'Nemzetek

birnák , kik Hazaroknak mondalnak: вы a’ föl

detpedig, lnelly a’Maros vizètöl fogva Orsuva

Vàrâig vagyon, maga hatalmába ejtette némelly

Gland не‘!!! Hertzeg, a’ _kinek nemzeltségèböl

származott Oklum , kit azutánn hgszsz'as idö mul~

va , Szent Биде’ Rirály’ Unoka Otlse,` _Csanàd ‚

‘\’1)о!\о!‹а’6]а7 az ô Maros mellett Куб Várában

megölt vala, мы; hogy az/emlitett Заем Ri

rállyal mindenkor ellenkezö partos volt.. Еще‘;

okból e' шину nèki ajándékozta Qklum' Felesé-f

ее‘; Várát , minden hoÀzzá tartozandójìval egyiîtt;

's силе!‘ nevéröl azon Чех‘ mo'stan Caanàdnak ne

veztelik. ‚ — ’

Ведите‘, barátság leve lehât a’ Magyarok ‚

és Oroszok közöu; 's egy hónapì nyugvások utánn

\

I'
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Gállitziâböl Pannonia felè ltészíilöxllelt a’Mag'ya

rok. Akltor a’ Gallilziai Hertzeg het ezer nyilast ,

ésvháron‘x ezer Parasztot parantsola-lai , hogy elöt 

tölc' menne-nek, ’s та! llészítenének azolmak a'

havasi erdön Мед-езды ‚ éppen az шум széle

kig; minden harmailsat is eleséggel, ’s egfyéh

szíikséges dolgolslsalmegterhelte; elelmeltre is
yvágó barmollat szám nélltiil ajándéltozòtt вещей.

` Igy a’Havasi erdön általjövén ‚ Ungvár’ Lörnyè;

393,13, lleibe szállottak nyoltz száz ltilentzven harmadik
esztendöben ‚ és azon helyet , mellyet legelôször y

elfo'glaltak ‚ Мц’пЬйзпаЬшов! МипЬЫз nevezteltz'

minthogy igen nagy munlcával érlœztek el arra a’

,fölclt-e, mellyet magolumlsválasztottalt. Negyven

napíg штат «ttan , hogy magoltat llipil’nenjèh:>

ëàld nem lehet mondani ‚` melly nagyon megane->

гены‘ azt a’földet. Az oyttán 1а1‹6 Tótok igen fel

emelvén ‚ 6616561: тееьбдоиад Almos Fejedelem'f

nek , ’s midenben szolgálatjára "01’:апа1‹;$6! mind

Птица!“ `За‘айёшпай, mind egyéb szomszéd Ее

1е|1е1ше1ше1‹ erejét , ès tehetsèg‘ét elbeszéllettêk.Ezelmek` hal'láèára nélxi vìdultall Álmos Fejede-V

lem , és az 6 Fö Embereì , ’s Ungvárhoz lovagol.

lak, Воду azt megvennélt. Midön tàborba $261

lottak a’ köfal‘ hörůl 5 akker azon Vàrnak Lahortza .

nevů Ura , lli az ö nyelvelten Dósànah hivattatèk ,

el'futván ‚ Zemplèn Váräha liildetett: de a’ Ma

душ-61111161 érvén, ’s egy n‘êmelly {'olyóviz теней

megragadyán azon a'lhelyen felaltasztottall(:,~ ’s

annak neyéröl пауза azon vizet Lahortzának ne

папе!‘- AlIIIlOS Fe'jetlelem pedig, és Vitézei'be

menvèn Ungvárába , a’ нашими“ Istenelmek

nagy êpen égö áldozatolmt теме!‘ , és negyed’îla

pig vendégséget tartottak.' -Erre tanâtsot tar’tván,

ès mindnyàjols’ esltiivèséthevévén, Almos Fejedeí.

- lem az 6 111161, Árpádet, a’ Fejedelmi Hatalom

ha', mellyre Etell‘özbe'n rendeltetett', heilstafta';



es ìgyazon álqmnak , mellyhen enneh Édes Амур,

meg nììdôn'méhében hordoznà ötet , lana», hogy

'\(4 о )~ 1,5

nagy Fejedelmehneh/_Tö’rzsöh Anyja lejendëne,'

a’ bonnet neveztetéh Almosnah is, tellyesedésè- '

не!‘ szêp jelèt sajdítván, иду-ан’ iiten vígasztalód

va mult-hi az öszerette Magyarjai hözzůl.

_ Árpàd tehát, ama’ hatalmas -Atlilánah ha

talmas Tsemetéjeuoda intézte Fejedelmi ‚дошла: ,

hogy az ö nagy Ossèneh Birodalrnát helyre álliu-` .

ván, hedvelte Magyar N_emzeténeh állandó, ’s

holdog Hazált szerezne. Hadait e’végre elhíilclven,

аж! az ввёл földet, melly a’ ‘шага, esUBodrog

hözött egèsz Ugolsáig terjed , mlndeny Lahmxai-VA

val egyíitt, hatalmába ‘тете; Borsod Vál'ál vi

tèzvìvással elfoglalvàn , hôfalait lerontotta, Sza

làn Heŕtzeg’ Vitézeit , a" ММ’: ott talált, vaslá‘n-fl

czohra hötöztetvén5ÜUngvárába ‘haitottm Midôrx

több uapohig ottan lalìtah; a’ Fejedelem ‚ és az ö

Vitézei látván a’ földneh terméhenységéf, ’s min

den „дышать böéégét, 's a’halahnah a’ ТЕ
sza ‚ ès Bodróg vizeibeny sohaságát, him'ondha

tatlanhèppen meghedvelletléh аж: a' földet. Sza'

На Hertzeg рейд а’ maga elfutott embereitöl

hallván ezvehet ‚ ‚МЁШБЦ НЫ’еЮЬ-ЁИМ Bolgâr mód

га heulen fenyegetôdzni; ’s „тегу tsufságból, Ё

Àrpàdot Ungvàri Hertzegneh höszöntötte, és'az

övéít Наций-вне} Ungvàriahnah nevez'te; 's azonn

tsudálhozott: hogy И!‘ volnánah ‚ és honnan jöt

Швей, hih ìllyen dolgohat tselehedni háto'rhod'

яйца!‘ ? ’s megparantsolta. nehih, hogy màgokat

megzabolázvàn , a’ Bodrog vyizèn által jönni sem

mi módon ne merészeljeneh; ne hogy a’ Görögöh

nek , és Bolg'àrohnalc ‚ segnsègével rajtoh jövén,

"в I_‘osz tettehért a' höltsönt viszszaadván , alilg

botsásson el egyvalahit, a’l hi tulajdoniha visz»

szatèrvén , á’ maga életéröl örvendetes Мг! vi

hessen. Szalán Hertzegneh e' hüldött Ilövetíeì
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Zemplèn -Várához'èrvén , és a’ Bodrogon által
`kelven ‚ másnap Arpúd'Fejedelernhez iöttenels,v

’s ötet harmadnap а’ magok Ura’ szavával Идёт

vên annak parantsolatjait elbeszellettèlt. Arpàd

Fejetlelem hallvàn а’ lievély ~Szalán Hertzegl Kö

vetség'ét, maga mersèllelve felelt nelii,v mond

ván : Ambár az én Nagy Osöm , amaz i'gen hàtaL'

mas‘Attila H_iràly birta lègyenv azt a’ földet, 'melly

a’Tisza ., ès Duna Мёд! fekszill, éppen a’ Bolgá

roli’Ox-szágánalx hatàràig egészen: en mindalzál-`

tal nem valamelly a’ Görögölitöl , vagy Bolgárolx.-l

tól való l'èlelem miatt, mintha ellenek nem áll

hatnèlir, hanem Szalánnak a' ti »Hertzeg'eteknek

bal‘âlsâgáèrt liérell saját igazságomból еду ré»

szetsliètharmaim'számàra ‚ tudniillik a" Saió vi

› zeig való földet: e’ fclett kèrem ugyan‘a’ Hertze

getelitöl; küldjön néllem a’ maga laegyessegèböl

het palatzlsotsliát а’ Duna’ vizével tele ‚ es еду

`lu'itèst az мрак-1 Ьото1‹о1‹’ fíiveiböl, liogy meg
próbálhassam: ha èdiesebbek e’ az Alpári homo

lßoll’ fíivei a’ Szittyaiak’, es a’ Doni Magyarok’

fiiveinèl Ё" 's а’ Dunz'inalnl vizeijobheloè a’Tanais'

`vizènél E’ A’ Rövelelmeli ezen l'eleletet adván, öllet>

Isiilönhliiilönbfele ajándèkolxkal niegg'aztlagitotta ‚

’s meg'nyervén jóakaràtioliat honjoliheviszslëb

tèrni parantsolta. Àrpád Fejedelem osztán taná

tsot tartván, ö is камины botsáta Szalán Here `

tzeghez , lsiildvén nélii tizenliêt fejér lovat, tizen'

.liet tevèt , és tizen hét. Hun gyermeliet; а’ Fejede‘

lern Aszszony pedig tizenllétigen еще; Orosz Ont-_

szágî Leàinyt, tizenlsét hermelín hört, иду“ ап

nyi nyest, és nyuszt böröliltel ‚ ’s arannyal liivar

rott tizenltét palástot: ezen liövetségben рейд

a’ föbh nemessêgii Szemèlyellhöl чаша!‘ Und è’

Iiètel; amaz igen serény Vitézzel, l'l‘artzallal;

_hogy ez megnêzegetvén azon `földet', hamarább l

` viszszatérne ‚ ’s Мг! hozna a’Fejedelemneli.L

\



»( o ›- as

Elmenvénezen Единой, nzon a'bclyen шва.`

tattàh által а’ Вот-03‘ vizét , yhol ebbe еду his Sá

torholmi patah ereszhedih. Midön azon patahon

vlgan lovagolnànah; Betel а’ lova'botlásával úgy

‘hele meriilt a’ vízbe, Воду lsah Társaínah век!

gsérgb'vel sznbadnlhalott meg а’ haláltól: az'é'rt ezen

patahot a"l`{ètel’ társa nevetségbölRétel patahànah

печатей. Arpàd Fejedelem osztán a’ maga hegyelr..

mèbôl azt az egész föltlet, Laho‘saival едут‘, Ré

telneh aja ‘мышца, Pannóniâriah ytellyes meg hó

dolt'atása utánn pedig ugyan azon Rét’elnels az ò' hívv

szolgàlatjáèrt nagy földet‘ arlott a’ Duna mellett is,

hola’ Vàg vize lejönrhólott azutánn Alaptul ma, a’

Betel' fija , еду Várat építtetett , me'llyet* Homa

romnah nevezet't; ’s ezen Várnah szolgálatjára

mind a’ таз-69:11 Баден, mind a’ Feíerlelemtöl

nyertt Népböl hét r'êszt ajándéhozott. A’ hol‘is

hoszszas iclö utánn Rètel, а“: ЕмЩа, Tulma,

pogány szollás szerént eltemettetteh.k De azt а"

földet ‚ ymelly mostanában Bételpatahánah Шум

tatile, AnflrásHirály а’ Коразг 'László’ fija ‚ a'Hè

tel’ Ma r'adè'haitól hét ohbńl feltserélte: elöször ,

тег! hasznos volt а’ Hirályi ‘Мозг-ига; másod

лот, тег! szerette Мода: а’:’гёз2е1‹е1 lahni az ö,k

Felesége , mivel hözelebb volna Iszííletèse földé

het: merk а: ОГО-8201‘, Herlzegêneh а’ Leánya`

volt.`Fèl¢ a’ Nèmet Ts'ászárnah eljövetelétöl is,

nehogy ismét a’ Péter lx'irálynah vérsége bejönne,V

Magyar Országba. f о A _ '

Und, Rètel, és 'l‘artzalnrnáal/ az erdön 611211

helvén ‚ a’miuf a’ Bodrogvíze 't'nellett lovagolná~

nah, a’ pállyafutás’ “сайта: nharván elnyerni,

serényparipáilton futtatva ogy magos hegyneh а’

tetejére hatnttah: de oda amaz gyors Vitez, Tar

îlàl, mindenihénél elòbb felhapott: azért is azt'a' ‚

llegyet attól a' naptól fogva mind е’ -mostanî

'ramal hegyéneh neveztéh. Ahhor ezen három

Vitéz Urah под hegyńeh telñejeröl,` a’ mennyix'ev

\
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nz emberi лещ’ 16151“ elhathat, mindenfelé a'

>földet-elnézvèn, liimondhatatlanképpen тег-ие

rettèls; és azon a'helyen а‘ legliövérebb'ili lovo

La: megölvèn, a’ pogàny szoliás szer'ént ладу

Áldomást tettelc , Tartzal azonban а’ Társaitól el

hunsuzvàn , a’ mint bátor' szívii ‚ és l‘egyverèben

bizó Ember volt ,'a’ maga Vitézeivel Arpád Feje-`

delemhez viszszalérl; hogy nélii annals a’ földnek

_hasznos voltát llirůl vinné. Und рейд, és Betel

igen sebcs futással nyargalván , ki тетей Tartial

hegyèlöl , ès hal-mad nap'ra Szalán немцев: а’

Т1зад теНеЦ az Alpári Várban meglalàltàl'.: a’

Lit Arpâd Fejedelem' nevével meglcöszöntvèn,_

Udvarába való beérlcezések utánn másod nap a’ ma

`golcl/.alllozott ajándèlsollat nélii bemnlnltàl‘. Sza

lfan Hertzeglatván az ajándèliol‘at , ’slmind maga

Fm'ibereînelc7 mind pedig` ezelinek liövelsegeliet

meghallván , szol‘ása felelt meg‘vidull; ’s Arpád

Fejedelenr’ Höv'etjeit lieg'yesen fogadván ‚ liiilönb

_liiilr'imbf'èle -ajándèlno-li'lial gazdagon megajándê~

Копа; Arpád’ liéréseit is megengedte. Tizedilx

ïnapon osztàn Und, és R'élel engedelmel „мы:

Szalàn Hertzegtöl, honjoliba terni liezdéneli: a’

lii'li által Szalán немца liet palalzliot Duna vizzel

tele ‚ ès еду liöletel az Alpári homolsolmall leg

jobb fìiveîböl, mint egy nevetséges trèfául , más

lliilönhl‘ülönbféle ajàndéliolilial, yArpéld Fejede

lemnek lu'íldött, a’ liértt földe; is, Laliosaival

egyiitt, nélii engedvén а’ Sajó vizéig. Und, ès

Betel t'ehát, Szalá'n Нет-неё" Hövetjeivel egyiitl ,

Arpád Fejedelemhez sietve` eljövèn ‚ ~ a’ liiililñtî

ajàndélmliat bemutattáli; ésrhogy a’ l'öldJ min

феи 1‚а1‹оза1ча1 еь‘уйп’дпёш ajándèlioztatott lè

gyen , megnnondottáll. Arpád Feiedelem’ Udvará

banfinnél igennagy öröm tàmadolt, ès'harmad

“при; nagy vendegség tartatolt vala. Arpàd Fe

jadelem megerönitvèn osztàn а’ bèliesseget Sza

z
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lim “erlzeg’liöveljeit solnféle'ajándékokkal baza

bolsâtá bèkességgel. _ _

Árpàd Fejedelem azonha'n az ö Nemesseivel

kijövén na'gy örömmel Ungvárhól , ’s Tax-tzal he

дуг! meghalad_ván,` a’ Теща folyó viz_mellett tá..

horba szàllottak egészen a’ S'zerenlsi‘h'egyig, és

azokról a’ hegyes Tartományokról annak a' hely

- ‚ 'r ‚ ‚ l _ 9

— nek mlnemuseget rnegszemlelvén, azt a magok`

Nyelvèn szerelmesnek печатей, азёгц шйче! ~
igen megszerettèk ее! a'llelyet; ès az a’hely at

tól a'naplól fogva mind e’ mostanig a'Szerelem

röl-Szexfentsnekhìvattatîk. A’hol is Arpád Feje

delem, ’s azöFö Emberei mindnyájan , minden

Tselèdiekkel egyíitt dolgaikat félbe hagyván,

Runnyók, ès levélszlnek {Пан magoknak nyugvó
helyel ушедший‘; ’5. mind addig' ottanlmegma

radtak, чайные minden szomszéd helyeket meg'

hódoltatlak egésze'n a’Sajóvizèig, és Sóvárig.

Ugyan ott a’Takta me'llett, ее áz erdök Шар sok

földeket adott Arpád Fejedelem Ediînek , és Еда

mernek: a’melly földeket az ö Maradékaik, Is

ten’ segilségével , mind eddighirnia érdemlet_ték.

Tarlzal рейд; Árpád Fejedelem kegyessègèhöl

azon hegynek tövèben, а’ hol Bodrog va'zev a’

Tiszàba наши! ‚ nagy földely nyert ‚де azon a’he

lyen-egy гаммы: épitett, ès az'mosl e’jelenva- ' '

ló idölïén Himesudvarna'k n_eveztexik.'

Illy meggyökeredés utánn kö'z tanàtsból, és

minden Lakosqknak javaslásából elküldetett Born

a' Böngêr’ fija, erô‘s Вене! a'Lengyelek földje

felè ‚. а’ kiis ,az Orszá'g’ szèleit meg'tekintené ’s el

lenz‘ökkel megerösílené едет" а’ Táh‘a hegyêig‘;

’s valemelly alkalmatos, ès illemlö helyen az Or

szágnakvörsègůl еду Váxfat êpitenle. Bors telláf en

gedelmel vévén , kimen‘e boldog` sz'ernnìsével ,1 ’s

öszveszedvèn a’Parasztok еодазё’цё!7 Buldva fn

lyó vizc {цепей egy Vara; épilelt :. a' melly Vin'

/

i
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attól a’ Ñèptöl 'Borsodnak bivattatott azér't; mivèl

Lilsiny volt. Bors os'ztán zàlogba vévén ‚ а’ Lahe..

s'olt’ Iìjait, és hatń‘roliat hânyvàn, a’ ТЫ“ he;

вуейптт tére Arpád Fejedelemhez: a’ Link g

viszszatérèsebôl nagy öröm lett a' Fejedelem' Ud.

varáhan. Bots Чет: a’Fejedelem maga jószánt

täbòl Borsodvár Urává tette, és annalia’Résznek

egès‘zv g'ondviselésèt 6 reà bizta. Nehány парой

„um“ Arpád Fejedelem Fö Embereinek tanàts

Mlásából Bihàrváràba liíilde ltöveteltet Men Ma.

rót Heztzeghez, kèrvén tôle, hogy az ö даду

Atyjámak Attila Hirálynak igazsagából enge

vdnè nèlti ama’ földet, melly a’ Szamos vìl‘zé..

161 fpgvaa’ Nyìri harán'` szélig, esy a’ Mesz.

»czì Hap'uig terjed: >es valam‘int Szalánnals,

a’ Tétèli Hertzegnelt; ugy ennelt is ajándéliot

liiilde. Uszób, a' Szalok’l Atyja ‚ èsVelelt ‚ a’ 5111

nell N'emzetsègèböl летний‘ а’ 'I‘urd'a Píispök ‚

 

valànak ezen laövetsegbell: meri ezel'. Nemzettsê‘,

gekre nézve igen tèltintetesek vo'ltalc, mint a’_

többi Szittya Földielris, a’ kik Almas Fejede

lemmel а’ Nèpelc’ sokaságával höltözteli. ‚

\ Uszób tehàt, es Velelí, Árpàd Fejedelem'

Iiövetjei ., a’ Lucy revnél általevezvên a’Tiszán,

’s innen ltim'envén ‚ 11111101- Biharváràba érkezteh ,

Men Marót Herlzeget megliöszöntöttélc ‚ bemutat

чёт nélti az ajândelto'liat ., mellyellet az 6 Fejede

lemjek lgiildött vala. Arpád Fejedelem’ 'parantso

latjait osztàn nelii élbeszélvén ‚ kèrték az emlitett

földet. Men Marót ltegyes fogadàsa me’llett fele.

‘le 11611111 , montlván : ,‚ Моп61й1011 meg Arpádnak

az Ungvâri Hertzegnek , a’ ti Uratolmak;V4 hogy

adósok vagyunh nélii , mint j'ó Barat Baràtjámak1

mindenelsben, a’ mihre sziilisège vagyon; me“

11]` Gazda , 's jövevèny Ember, ès' sol‘ak nèlkül

sziil’fóllnödilx: a' földet рана”, ~mellyet a’ mi/ |‹е_

' gyessègiinktöl llèrtyegy átaljában, mig 61111111,

пеш
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nem eng'edjìíh, Аж! is nelreztelö "На! vettîih,

hogy Szalán Нине; igen nag'y dax-ab földet ena \.

Веды! nèhie , а“:„мифы, а’ mint mondatih;

ahár félelemböl, a’ mit tagadnah. Mi рейд sem ‘

иеге1е11‘б1 , sem félelemböl, nèhi {зад annyi (‘61

«let sem engedíinh , a’ теплу“ egylh max-haba szo

ríthatna.; ámbar a’ maga igazságánah lenni mon..

dotta is, és az ô szavai fel nem hàhoritjáh a’ mi

azlvíínhet azzal, hogy tudtunhra adatta; hog‘yö

Attila Hirálynah, a’ hi Isten' ostoránah ‘панда- n

tutt, Nemzettségéböl származottlggyen): a' hi is

erôszahos hézzel ezt a’ földet az ën Osömtôl elra

Ваша vala. De most az én Uramnah , a’ llonstan.

tzinápolyi'l‘sászârnah hegyessége .'.ital elveazet

hetetlem'il birom. Ezzelengedelmet adott néhih

a’viszszamenetelre. Uszób, ès Veleh tehát sebes

lovaglással sietèneh Urohhoz, ’s oda érhezvén ‚

Mén Marót parantsolatjait nèhi elheszéllettéh ,
Árpád Fejedelem , ès az ö FÖ emberei hallván ezt,

megháborodtanah., ’s tiistént elvég'eztéh; bog-y

е11епе ьаамшаепеь. 'I‘as rehén a’ Lehel туда; —

6s Szabolts, az Elöd’ fijar, 's Tuhatom .‚ Horhá

nah az Atyja, rendeltetteh ellene. Bih is Árpád

Fejedelem’ engedelmével nem his haddal höltöz..

vén , a'Tiszát minden ahadály ‘МИН a’ Ladi ßév~

nèl àltal usztauák. Másodnap a’ Tisza tnellett a'

Szamos vize felé lovagoltah , ’s táliorba „Шаман

поп а’ llelyen., a’ hol moslan Szabolts vagyon.

Ugyan ott annah a' l'öldneh maid minden Lahoaai

ônhént meghódoltah néhieh, ’slábaihhoz borul

ván, zálogba adtáh lijaihat, llogy valami гони

szat ne szenvednéneh. Némellyeh ug‘yan вещь.

hen ‘видимый , ’s/birt ‘дней vala Mé‘n Marótnah.

Enneh hallàsár‘a olly nagy félelem rohant Mén Ma-v

rótra , hogy nem merle hezeit felemelni.

Ehhor ama; igen bölts Férjlìú ., Szabolts , a'

Tisza mellett jól megszemlèlvén némelînhelyel,

Magyarpk “мёд-е“, _
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l 's {На} Йш’ёп annali minèmi'xségét, êrtelmesen

mnèz‘e heiòle, bogy a’ termèszettöl igen megl

fvolnazeröshve à’ Ум’ épitèsre: azért Társainak

.höz tanà'stsàból öszvegyîijtvén a’ Polgárokat,

ее}, n'agyrárllot àsattatott, és földböl @gy igen

e'rös' Vàrat épittetett, a’ melly mostan Szabolts

.'Vàrànak neveztetili. Társaival egyiitt pedig` azon

Vàràan szolgàlàqm- а’ ‘вы’ ьаьшаьы „мы
v. rendelteli, a’ kik most Polgárolmak шипами.

Ösztän egy nèmelly Ekelts nevü Nemes Vitéz alatt `

'ahban a’ Vàrban‘Vitézeket hagyván, magok lo

'vàbb menni liésziilödtek, Mindjàrt is az egèsz На

ëat hét rêázre osztottálx: hog‘y az egyik rész a’

Szamos "Не mellett menne; а’ másìk pedig a’

Nyìrsègen'. Szabolts, és Tas a’ Hadnalc felèvel a'

_ Tisza’ p_artján mendegèltek, meghódoltatván az

ottani Népeliet‘, ’s eljöttek а’ Szamos vize felé

arra a’helyre ‚ a' melly most Sárvárnak hivatta

till. Tas azon a’ helyen a’ tavali Мёд: öszvegyůjt

vén a’Népnek solta'ságát, egy nagy днём tèteteu,

ès fö'ldböl egy erös чём-а! èpittetett , ’s akker-Tas

‘Ил-пай nev'eztetett. Ellìbb рейд, mintsem on

hagytálk volna a’ “на! , a’Lakosok’fijait zàlogba

` vèvè'n 'Vitézelsliel jól megtöltötték azt. Tas ak

kor a’Nép'neli , mellyet mago-li Urolmak, Àrpád.

nah, megliòdoltauah, kérésêre еду Vàsàrhe_

ll'yet àlli‘tott fel a’Nyir., és Tisza liözöti,’s erre is

a’maga nevét adta.".l‘as, és Szabolts azutánn in

nèt e'lllöltözvên ., Szatmárváràhoz hatottalc, ’s e’

‘мы: ше5з261чёп,_Ьагшад napi тети utánn

negyed nap, mint ё’уёгеде1теэе1‘7 menteb. hele,

’s‘Mén Maròt'Vitézeit, а’ lsilœt megragadhattak .,

vaslántzolira‘ ltötöztetvén, a’ tömlötznek setèt‘

mèlységér'e llánytált , а’ Laliosolx’ {Чай Zálogba

vették 's a’ Várat Vitézeltliel tele „мы, ott hagy

tán; és a’Meszesl liapukra menni siettels. —

«l Í \
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'Puhatom is, és az ö fija, Horha, a«"Nyiri

xészehen lovagolván, soh Népet meghódoltattak ’

a’Nyiri erdöhtöl fog`va az Omosérig; és igyfel

menvén , ввёл Ziláhig halotlah, ,senhi elleneh

hezèt sem emelvén: mert MënMarót, es az övéi

nem merteh v_eleh hartzra helni.; hanem над a.’

Hôrös yizèt быть. Tuhatom, ’s az б fija hijö

vén Ziláhhól, a’ Meszesi részehre térteh , ’a ot:

találtáh Szaholtsot, és Tasot: a’ hik egymást `

meglátva'n , igen nagy örömre buzdultah ‚ 's ven

dégsèget íîtven ‚ mindeniheŕa'maga gyözedelmè..

vel dìtsehedett. Más nap reggelre helvén ‚‚ taná-i

tsot tartottah ., ’s azt vègeztéh: Богу Arpád Fe- I

jedelem’ Országànah határa a’ Meszeslhapunál.

Леоне ‚ а’ Lahosohhal höhapuhat êpittetvén , yès

fàból az Ország szèlenfnagy ellenzö vrehesztéhet

„мамаша“. Ahhor e’ nevez'ett Vezéreh minden

„еды; vitt tselehedeteihet Arpád Fejedelemneh,

ès az ö Fö Embereineh 'hiv Röveteh àltal tudtohra`

ещё“. Ezt megértvén Arpád , és az ö Jobbágyai ‚

igen nagy örömmel örvendezteh, és a’ pogány

szohàs szerentAldomást tetteh; ’s azon örvende

tes hirhozóhnah, hülönbhülönhfèle ajándéhohat

nyujtottnh, ’s vigan vendègeshedteh majd egész

heten. Arpád Fejedelem osztán, és Vitézei 16161

tek Szerentsrôl, és шт: jártah a’Sajó vize mel.

lett a’ Tiszától fogva egêsz a’ Hernád folyó ~vi.

zéig. T'uhatom , `Tas, Sz’abolts рейд; làtván, hogy

maid mind meghódoltattáh annah a' földneh Nem~

zeltsègeit; mind addig ott maradtah , mig az Or.

szág" szèleit az Ellense'g" berohanáaát ahadályoz

tató vastag' tarlaléhohhalämegerösit-ettéh. ‘ГпЪа;

t0`m hall‘yán ehhor a’ Lahosohtól Erdély’ földèneh, f

hol nèmelly Gelö nevů Oláh uralhodott vala, jó-t

sàgât: a' mint ravasz , ès fortelyos Ember volt,

‚ан-а hezde vàgyni , Богу, ha lehetsèges lenne ‚

Àrpád Fejedelemneh, az Uránah hegyessége

D 2
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áhal', Erdély földêt шагать, 's MaradéliánakY

megszerezné: a’ mi ůgy is lett. MertErdélyt Tu..

hatom’ Maradêlm ввёл Szent István Hirály' ide

jèigbirta.; ’s még tovàbb is birta volna, ha az

ifjabbik Gyula, l‘êt lijával, Biával, és Bulmá..

yal, Reresztényelilié lenni alcartak volna, és а’

Szent Hirâllyal nem ellenl‘eztelx volna. Az ею".

teit igen olios ès èrtelmes Férjliů tehát ell‘iildött

еду nèmelly {низа ravasz Embert, Opafarliast ,

az Igmánd’ Atyját, hogy tìtlion, és loppal jár.

ván , eleve visgálna' meg Erdély' földéneli miné~

můségét, és termélœnységét; ’s mitsodás Em

bereli volnának annali Laliosai? Hogy, ha lehe

“еды lenne, velek meghartzoln'a: тег! Tuba

‘от önnön maga által almr vala magának vnevet,

ès földet szerezni. A’ mint a’ mi trèfâs Dallosainla

is ènelilili :

Mindnyájolc ölc helyeliet nyerènelc;

Magolinals jó hirt Nevet szerzéhek.

Mìneliutánna Opafarlias rólia módra liöriiljár

ta-azon földet , 's mind jóságát ‚ és termélienysé

get, mind Laliosait szemesen liivisgália; meg

nem lehet mondani, mennyire megszerette ат z

azéri igen sehes futással rugtatott viszsza а’ maga

Urához, a’ kinek nagy örömmel beszéllette-el

акта!‘ а’ földnek jóságát , folyó vizeinek База

nait, a’mellyelmeli fövényeiben aranyot s‘zedné

nell.; és: hogly annali a’ földnek aranya legjobhy

volna,és: hogyan ásnánali ottan Sós lmla'liat , és

liôsól; ès: hogy annak a.' földnek Lalcosai az

egész ‘тётя’ Embereinél hitvánabbalc lennénelx,

mintl'iogy Olálioli, ès Tótok volnánalc , a’ liilmek

nem volna más fegyverelc, hanem tsalc kézijjok,>

ès nyilailc, Gelö is az ö Herlzegjek nem volna va- '

lami erös, marl‘os Ember; jó Vitézeí se ‘0105

nah liörülötte, hogy a’ Magyaroli’ bátorságának

ellent állani mernènek. A’ Виной és Patzinyalmk
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is taak palzkáznak rajtok. Tuhatom ezeket hall

van követek На! engedelmet kére Árpád Fejede

lemtöl, hogy az erdökön általmehessen, ’e Gelö

ellen hartzolhasson. A’Fejedelem tanátsot tart

ván, Tuhatom шпаги: megditsérte , 's az Er

деду! táborozást megengedte nékie. Mindjàrt

is felker'ekedvèn Vitèzeivel ‚ Erdèlybe sietett.

Ее!!! ezt megtudván ‚ egyhegyíijté а’ maga Ha

да: ‚ és igen sebes futlatással kezde eleibe nyar

galni .‚ hogy ôte! a’ Meszesi kapukon való Мн!

menésben meggátolná. Tuhatom egy nap alatt

általhatvân az erdön, az Almás vizéhez érkezett,

mellynek а’ tulsó partján vala тег akkorGelö az

ô Hadával. 'I‘uhatom tehát más nap hajnal elött

Же! rêszre они! a’ maga Небес , ’s az egyik részét

elkiildé еду kevéssé fellehh; hog-y a’ vizen иду

mennének által ‚ hogy вена Vitézei êszre se ven

nèk, 's kezdenék el a' viadalt: a’ mi meg-is lett.

Részen lévén az Ellenségis , erösen öszvetsaptak ,

’s hartzoltak egymâssal; de meggyôzettettek Ge

lö ниша’ Vitézei , ’s közzíilök sokan шея!!!“

tettek, többen pedig' elfogattattak; Gelö is fut

ta'ban a’ Ropos "Эхе mellett életé! veszlette еду

Magyar ‘Шея által. Ezt látván a’ földnek Lakosai,

tìistént meghódoltak Tuhatomnak: ’s az a’ hely,

a’ mellyen hiteket ö néki eskiivéssel megerösitel

lêk, вид! а’ naptól Света Eskiilönek mondatik.

Erdélyt они!!! békeségesen is, és azerentsése-n

bix-ta mind maga Tuhatom , mindl az ö Maradéka

Sz.lstvàn Hirály’ idejéig‘, 'I‘uhatom pedig nemzê

Нож-Мн, Horka nemzé Gyulát, és Zombort. бун

!а nemze két Leányl , a’ kiknek egyike hìvattatêk

Károldának; a’ màsìka Sároltának , és ez a’SároL

tavoli Заем Islván Rirály Anyja. Zombor рейд;

nemzé az ifjabhik Gyulát ‚ Biának , és Bnknának

an Atyját; a’ kinek idejében meghó‘doltalá Швей

nak Sz.István az Erdély каша, Gyulát kötözvo
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‘hozáttatvân Magyar отцы; "в életének min»

den napjaiban fogsághan tartatván , azért; :nivel

hivsâgos hitii volt, ’s nem akart Rereszténnyè _

lenni ‚ ¿s ellenkezö dolgokat tett Sz. Istvánnak г,

noha Ennek édes Anyja’ Rokonsàgából vala, Tas

рейд, és Szabolts, minekntánna a’ Szamos vizé

töl fogva egész a’ Iiôrösig minden Népet megl1ó~ ’

doltattak., ditsöségesen viszszatértek Arpád> Fe

jedelemhez, Mén Marót is azon 'I‘artomány’ Her

— :zege nem hogy ellentállott volna , inkâbb Görög

Országba vette utját. _А’ Magyarok azonhan a’

Hamusér patak mellett ama’ Tserêp nevii helyen

állal egész Szeghalomig nyomultak ‚ ’s által akar- —

van menni a’ Rörösön , hogy Mén Maróttal meg

llartzolnànak , ennek Vitézeitöl "az általmenetel

ben meggátoltatfak. Azért egész nap lovagolván,

tâhorba szállottak a’ kis hegyek mellett; inne't a'

‘Tur vize mellèkin ellovagolván , a‘Dox-osmai rêv

~ nél àltalkeltek a’ Tiszán: holott Árpád Feje'le

lem’ kegyességébölegy némelly Hahót цех/11 Run

Vitéznek nagy földet nyertek. Ezeknek viszsza

têrtèvel Árpád Fejedelem nagy vendégséget iitött,

’s mint а’ jó Uraknak szokása, majd minden пар

maga asztalánál elette öket és sok ajándékokat

adott vala‘ nékiek: ök is bemutatták a’ Fejede

Iemnek a’ sok ajàudèkokat, és a’Lakosok’ Zálog.

ba vete'tett fiiaikat. 1\1е11йпупар01‹’е11е1ёве1116611

рейд‘ Arpá‘l Fejedelem, és az ö Fö Emberei ta

nátskozván , Iiöveteket kiildöttek Szalán Hertzeg

hez; hogy néki ‚ mintegy örvendetes hiriil, je

lentenék meg Tas, Bults , és 'I'uhatom Vezérek’

gyözedclmêt, ’aegyszersmind kérnék tö’le a’ Zagy

va vizéig való földet: a'rrli meg is‘lett. Mert az 6

n'agy félelmèben Szalán nem tsak a’ kértt l‘öldet

’ _ ofla'engedte; llanem a’liò'veteket is sokféle aiàn..

d'ékokkal mêlgóztatta. Ezelc-tehàt, ugymint Ete ‚

6s Вода) nagy örömmel tértek. viszsza а’ Fejede~
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Hiveineh szép Helyehet, és Birtphohat ajándé

hozott lé'gyen. ` _

Azutánn a’ Fejedelem, Fö Embereivel едут‘,

Szerentsröl hijövén , àltalhelteh а’ Sajó vizen

azon a’ helyen , a’ hol Hernád pataha lejön , ’a '

tábort jártoh a’ Höjwvizénèl egész а’ Tiszáig , és

Emôdih: ’s ott еду hónapig maradván, `ismét

adott a’ Fejedelem а’ Bora’ Atyiánah, Bönge'r

neh , nagy földet a’Tapoltza vizétöl fcgi/a a' Sajó

Иные‘, a’ melly most Misholtznah` llivattatih;

adott пей egy várat ia ‚ melly Diósgyörneh mon

datih , és ezt annah fija , Bors ‚ a’maga Vàrával ‚

Borsoddal, egy szabad Uradalommá tette. Arpád

osztárî ‚ és azö Её Emberei; innét himenvên , ’a ‚

Nyárád vizéhez érvén ‚ tàborba szállottah a’ pa'

tah mellett azon а’ helyen , melly most Hazánah

mondatih: a' hol is nagy ‘Шаг! ada otsádnah,

hineh fija Ursur azutánn annah a’ 'patahnah fom-á.

s_ánál еду Várat épitett: ’s azt az ö nevéröl Ursur- ’

váránah neveztéh a’ Magyaroh. Arpád pedig ‚а;

az ô Vitèzei, innét az Eger vizéig menteh, 's ot»`

tan hunnyóhat tsinálván , `töhb napohig megma

мы. , ’s ад: а’ dombot, mellyen a’ lë‘ejedelem’Y '

Levèlszínje volt, Szinhalomnah немцы‘, 'S al

ö táborjok Ostorosvizétöl (сан egész Ритм

Várâig травм. Azután pedig a’ Zagyva vize’

partján táboroztah a’ Tiszától года a' Mátra er»

dejéíg; és meghódoltattáh azon földneh minden

Lahosait, a’Röröst'öl fogva a’ Бедра ‘Мёд, és

_ a’ Szepesí erdöig, Arpád Fejedelem ehhor nugy

földet ajàndéhoza вами , ез’ЕбшёгпеЬ z a'hol az»

lltánn Póla, azohnah Чао-дача, egy Várat épi»

teu; a.’ hineh is Nemzettsègéhöl hoszszas idö

mulva ,_ Sámuel Riràly származott hi а’ maga he

gyességérôl Abánah hivattatott.vl `

,I ‹ ‚ _, 

‘A‘hß‘r' ‚м ' ‚ »_` ‚› .. 4 »l
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Ãrpád Fejedelem látván , llOgy a' maga Vi- `

tézei által Еду felmagasztaltatott, ’s bátorsàgo

sittatott lègyen ; llöz tanátsliozás utánn 50k “пё

zeliet lsiliíiltlött а’ hadra, а’ kik meghódoltatnák

„ем a’Gömör, és жён-да Vári Népet; ’S a’ sze

rentse' liedvezésével mennének fel a’ Tsellels’ ha

“пай fele' egész Nyitra Váráig; a’ melly hadba

menö Vitézelt’ Vezéreinek rendelte a’ maga Any`

járól való Bátyjánali, Hiilelmeli , Её! liiàt , 2061-

dot, és Radosát; ’s még еду Fö Személyt, Ahàt.

Ezen három Urals tehàt liimenvén arról а’ hegy

röl, melly Pásztónak mondatik , a’ Hangon vize

mellett lovagoltak , ’s ezen általkeltek a’ Savió vi

zèhez; ’s a’ G'ö'mör ‘Их-1 részel‘en a"Bolhádi he..

gyig hatottak: onnét a’ идем; гёпейеп utaz
vàn, a' Ванда folyó viznèhez érlieztelc. Innét el

liöltözvèn ‚ а’ Duna' partján lentettek , 's а’ Ve

rötze vizén általjutván , táhortjár-tahaz Ipoly ‘5

ze mellett. Aklmr az egësz Tót'ság azon a’fr'ildön;

melly Szalán Цех-неё" Urasága alatt vala, ön

Мат meghódolt néllielc,~ пешие" minden по!
gálatra; 'Zoárd мы“ ‚ és Hadosa,y ’s Aba, a' llitöl.

amaz‘ olios Szemer-e származik , Iátván ezt, hog'y

minden harta nélldil olly sok nép таз-Мыс!‘ lé

gyeno nagy vendégség‘et именам; s azon ‘БЫ

elölœlöbb Lalcosainalx, а‘ liilc magok iiiaikat 26

logha adták volt, solcféle ajándélwhat is osztot

tali, és szelid szólilial édesitették öliet Àrpád

Feíedelemhez, ’s шагом“ а’ hadba vitték.; fi»

даны pedig, a’ ММ! zálogba vettek, a’ Feie*

delemhez liíildöttéls, liíilönblcülönbféle ajàndé

y помня‘. A’ honnét is a' Feiedelem, és az ö F5

Ember-ei, ломают felli'il vigabbalt letteli; ’s az

örömhozó Rövetellet böven megajándél‘oztálc vala.

` Zoárd azutánn , és Radosa, az Hililek’ {Чай ,

’S azö egész Hadolc az Ipoly vizén a’ Duna mel

y lett ‘На! mentek. Másod nap a’ Garan vizén iâ
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iltdhelvén еду némelly földváratsha мне",

me1ly_Váradnah печатей!“ ыьогьа szállottah a’

mezön. Megvèvén azt a’ Уйти, megmaradtah ot

на harmad napig, várván rßorsnah, a' Böngér'

iìiánah elerhezését , a' hit Arpàd Fejedelem nagy

Haddal hiildött vala néhih segitsègül. Bors mi

dön negyed пари erôs sereggel hozzájoh erhe

zett, olly fèlelem Гоша el azon földneh Laho~

aait , hogy .senhi se merne elleneh àllani. Ahhor

ezen Urah magoh höztt tanàtsot .tartván, a' hiv

Lahosok' hérèsére azt rendeltéh: hogy az Had

пай Ь’н‘шад rèsze а‘ föld’ Lahosaival menne el a'

Zòlyomi erdöhbe erös ellenzöhettsinálni az Or

szág’ szelen mindl hövehböl, mind pediglen fäh

hól is; ne hogy valaha a’ Tseheh, ‘аду Lengye

leh beiöhetnéneh lopni, ’s ragadozni az ö Or

szágohba. Bors osztân ezen ohhól elhíilaletett a'

maga ‘Лицей/(91.; ’s midön a' Garan vize mellett

lovagolnánah, еду szarvas elfutván elöttöh, а’

hegyeh’ tetejére видимой! : а’ hit B01-s igen se- ~

bes nyargalással iizvén , a’ hegyeh’ tetején agyon

nyilazott. Bors azonnal höríil nézvén azon hegye

het, feltette magában, hogy ottan еду Várat

épltene: öszvegyìiitvén tehát a’ Polgároh’ soha

aàgt'tt, mindjárt a’ magasabbih hegyen еду erös

Van-at épitett , Borsváránah nevezvén azt a’ maga

nevérôl. Onnét Hadaival a’Zólyom erdôìg' ment .‚

’s hövehböl еду igen nag-y Erösséget tsináltatott:

a' melly чёт mostanában Box-sod Zólyomnah hi

vattatih. ‘

Borsnalf elmenetele ntánn , nyoltz száz hi-896‘E’

lentzven hatodihban Zoárd , Hadosa , és Aha min

den Hadaihhal himenvén a’ Várból, melly Várad

nah mondalih , a’ тих-30111 erdö тега" а’ Zsitva

vize mellett táborba szállottah. Màsod nap респе

elhüldötteh bálor “На Rémehet , Воду által

menvén-a'Nyiti-a vizén ‚ visgàlnáh meg: ha hog,
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laarlz nélliiil elérliezhetnén'eli-é Nyitra Vároaáig f

A’ hik midön a’ Tormàs решив‘ elhatottak ‚ a’

hol ez a' Nyîtra vizébe szaliad.; láttálr, Воду a'

Tótok, ésTsehelc, azon földnek Laliosai., a’Tse

heli` Hertzegének segítségèvel ellenek állanának.

Мех‘! azt a' földet ‚ те11у a’ Vág , és garan liözött'

feliszilc, a'Dunától Роды/а а’ Morva vizèig a' 'l‘seh

Herlzeg’ liegyelméhölZobor nyerte volt el, Nyi

trai Herlzegnek nevezödvén , Zoárd ‚ és Hadosa’

Rémjei мм", hogy azon Tótolc, és Tsehek

elégtelenek volnánalc az ellentállásra; nyilaliat

botsátának hérom izben reájolc, és nèmellyelset

мамаши agyon is nyilaztali. Erre >v_"I‘ótok , és

Tsehelc igen megijedvén , mindjàrt megizentèk

ezt az vö Прощай ‚ Zobornak , és azon 'Parto
mán‘y’ több Fejedelmeineli. Zobor azonnal eleili

be mène a’ Magyarolmalc az ö fegyveres Népé

vel , ’s a’ Tseheln’ segitségèvel ‚ hogy ve'leli meg

hartzoljon. A’minta' liét ellenséges Had a' Nyitra

vizéhez érliezett:,Zoárd„.Hadosa , es_Aba a’ fo

]yón által aliarván menni Vilézeililiel; de Zohorl,

a' Nyitrai Herlzeg laz ö Vilézeivel viaslwdván

ellenelr, soliáig aliadàlyoztatla öliet az'általme

netelberl, ámbár вода! elejtettelc azoliból nyi

laililial a’ Magyarolc. Hanem osztán май ugyan

eluntâk a’ воды; ’в negyed .napon megfutamlot

tali; ’s êleteli’ megtartása végett Nyitra Vàrosá

ba relœszliedtek nagy félelemmel ., mind halálra ,

mind ‘Отдам nem lievesen jutvàn liözzülök a’

Magyar Uzôk által , Zobor is, az ô Herlzegjela,

midön Типа ellenek allai-na hartzolni, Hadosa’

lántsája állal a’ földre lö'liettetelt ès megfogatlat

v‘van , örizet alá vettetett. Más nap a’ Hadnalc l'egy

veres soliaságával erösen kezdélc Nyilra Városát

a' Magyar Vezéreli vitatni , {зад hamar gyöze¢

delmesen be is rmentek ahlia , az Íellenlâllólwt

mind leöldösvén. Akker haragjokból Zobort,
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«zon 'l‘artomány’ Hertzegét, ‘еду igen mages

hegyre vezelvén, felakasztották: a’ honnét is

azon hegy attól a’ naplól Годы Zoborhegyènek

„штык. Ez okhól féltek ö tölök azon 'Parto
mánynak minden Ember-ei.; ’s minden Nemese'k a’Í

magok fijait zálogha ад!“ nèkiek; ès annak a"

földnek minden Nemzeuségei megbódoltak, едем ‘

a’ Vâg vizèig. Azoknak Várait мы! elfoglaltàk ‚

mellyeknek neveik mind e’ moslanîg ezek: Sem

pte; _Galgótn Trentsén; Bolondótz; BárLEzen

Várakba ôrizöket rendelvèn., elmentek egész a’

Morva ‘Медь’; ’s x'neg‘erösitvên a’Véghelyi Ellen»

zôket, Magyar Отцу határait Вот-0115355‘, és

Sárvàrig kirendeltêk. E' szép diadalommalfvish `

имён-‘ей Arpád Fejedelemhez, ’s annak a’i‘ölda

nek minden hitetleneit vaslántzokra krötözve ma

gokkal vezettèk. Midön Zoárfl , H’adosa , és Aha ,

minden Rahjaikkal egyiitt ‚ Arpàd Fejedelemhez

egészségesen elèrkezlek;> nagy öröm lett а’ Fe
jedelem’ Udvarâban. A’ Aki is azonban ., a’ maga

Fö Emhereinek kérésére , és tanátsára az emll

teu Hitetleneknek elöbb megesketvén Мне! a’ hiv

eègre , l'öldekel вдох! kiilönbkiilönhféle helyeken;

nehogy talán valaha elpártolván, ’s hazàjokbav'isz

имён/ё‘: , ártanának azon llivein'ek ., kik a’ Ny-i

traìrészeket laknák. Иду“ `azon örömben Árpád

Feiedelem Abat Nyitra , és egyèb ‘Пи-ай Urävá

tette, és tulnjdon l'öldet aflott пей! a'Zsitva mel

lett egèszen a’ ‘Рано!!! erflöig.

Szalán Herlzeg meg` еще" a’ Magyaroknak v

illy halalmas , és 4‘vilèz teltelket, nagyon Те".

nellogy valaha, megharagudván , kivernèk бы:

ofszágá-ból : azèrt tanátskozván Embereivel ,

Iiöveleket kiíldött a"Görög‘ Tsászárhoz, és a’

Bolgárok Hertzegéhez; hogy adnának nékì segl

îséget a’ Magyarok’ Fejedelme ellen. А" Görög

там: iena», és a’ Bolgár Herlzeg nagy Hadat
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küldöttek Sz-alán Hertzegnek; kik miclôn hozzâ

ja, arraa' helyre, melly 'I‘ètelnek mondatik е‘!

érkeztelt; nagy öröm lett a’ нед-шее’ Udvarában.

Másod nap pedig Szalán Hertzeg , es az ö Fö Еш

berei tanàtsot ‘атм/#0 ‚ нашем: kiildöttek Ан,

pád Fejedelemhez , mondván : Hogy az ö földjö

ì

де: hagyná-el; és a’ maga szü’letése fóldére, s

honjába menne‘viszsza. A’mit Arpád Fejedelem ‚ `

's az ö Fö Emberei nelléz szlvvel тётя, ug'yan

. azon Rövetek által Szalán Hertzegnek viszont

e’k'éppen parantsoltak: Ama földet .‚ melly a’Tif

на, ésDnna között fekszik, és a’ Duna vizét, а’

melly Ratisbonâtól le mé'gyen Görög‘ Országba ‚

a’ mi pénziinkön tôle megvettiik akkor id'öben,

mikor meg újak voltunk, és подвиг!‘ ¿r1-iban

kiildöttiink nèki tizenkét Рейх‘. lovat‘, 's egyebe

kot: ô pediglen , megditsèrvénföldjének jósàgát,

kiildött egy Кбит: az Alpári homokok’ fîiveiböl ‚

’s Вы рышиомы a’ Duna vizéböl. мы: ра

rantsoljuk a’ Ti Пышма!‘ , Szalán Hertzegnek :

hogy elhagyván a.’ mi földiinket, sebes futással

lç'gduljon a’ Bolgárok’ földére; a’Jlonnan az én

Qs Atyámnak, Attila liiràlynak holtta utánn az ö

sAtyja ide szâllott. Ha pediglen ezt nem tsele-t

`liedendi, tudja meg azt: hogy mi majdan Реду

ver-rel fogunk végezni ö Kegyelmèvel. A’ Hövetek

ezt мы". , ’s engedelmet vévén ., Sz'alán Her

медь“ szomorú áhrázattal sietének. Arpàd Fe

jedelem pedig , `és az ö Fö Emberei, a’ Zagyva

yvizétöl az ввёл Haddal kijövén tábort jártak a’` ‚

Tetètlen hegy mellett éppen a' Tiszáig, azutánn

а’ Tisza рад-115311 menvén, elèrkeztek az Alpári

hornokìg.

Szalán Иди-‘ив, Èmhereinekl bi'ztatásából,

пей diihödött szivvel kijövén Tétel'böl, а,’ G5

rögöknek, és Bolgároknak segitségével Al‘pâd

Fejedelem. ellen Везде“ lmgolni. Mìdön mind
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р’ het Над , hözel egymáshóz едешь: ûgy le.> 1

„тесен egész èjjel, llogy a’felnyerg'eltt lova;

hat hézen tartván , émetten töltenèh az éjtszahát.

Hajnalodvàn .. mind a’ hèt ш: тред! a' harina

жмите. Afpád'Fejedelem felfegyverhezve el

renrlelvén Had'iseregèt, ’s hönyhïullatva imâdván

ez Не“, vastagltá ‘чаши, mondvá'n: ‚‚ Oh

Szíttyaiah! Hihet a’ Bolgáŕoh’hevélysége Hung..

vârâról Hun‘gárohnah высшей, el ne felejtséteh

a’ Görögöhtôl való vfélelem miatt fegyvereitehet,

’s el ne ves'zejtséteh jó hiretehet, nevetehetrazért

eerènyen, és e'rösen llartzoljnnh a’ Görögöh,

és выдать ellen, a' МВ hasonlóh az Aszszo

nyohhoz: tehât tsah ugy féliünh а” Görögöh’ so

мадам! , _mint az Aszszonyoh’ sohaságától.”

Ezt hallván az ô Vitèzei, nagyon felbuzdultah ‚

’s mìndjàrt a' Tas’ fija, Lehel , meg'fl'uván‘a’ tú

borí híirtöt ‚ és a'Bogïat' lija , Bults ‚ felemelvén

a’Zàszlót, a' Görögöh ellen menni'hezdéneh; ’l

öszveheveredvén mind a' hèt Ellenség' serege ‚‚
erôsen vivótltah egymással. Mihor рейд; ArpádV

az egèsz Haddal viaflalra hell vala; igen sohan \

‘жизней’ meg életehtöl a’ Görögöh, és Bolgáa.

roh hözzíil. Szalán Hertzeg látván , llogy az övéi

fogynah a’ hartzon , elszaladott, és Nándorfeièr

vár’ha szöhellett. A’ Görögöh is’és a’rBolgáx-olf

elrémůlvén , az utat is, а’ те11уеп jötteh volt,

elfelejtettèh , ’s eszevesztehben a’ Tísz'ánah Мои

tah, ’s maid tsah nem mindnyájan hele veszteh ‚

igen hevesen maratlván, a’ hih Bölts Leo ‘Радий:

nah hirt vihetteh a’ szörnyx'i veszedelemröl. 111

nét azon hely, hol a’ Görögöh a’Tiszába haltah ,

attól a’ naptól fogva mind e’ mostanig Görög'

Révneh hivattatih. , ‚

' ‚Ах-ред Fejedelem, és az ö Vitézei ezen dia

slalom utánn Hörtvéltóhnz szállottah, "s ottan a"

Gyümöûltsènyi erdô mellett megmaradtah har
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mintz négy napig. [tten a’ Fejedelem , és az ô Её

Emberel elrendelték az Országnak minden szo

Làsbeli Törvényeit, és Западу“; hogy: mi

keppen _szolgálnának a’. Fejedelem,. ’s az ö

F1", Embereinelt; mikèppen `tennènelr Ныне: а‘

kármelly elliövetetett gonosz tseleliedetrôl. Идут

ottan ajándèliozott a’ Fejedelem az ö Nemeseei

nek is , а’ И!‘ vele “Змей, liülönblciilönbfèle he

lyeliet, ezelmels minden Laliosaival egyiitt. Ан. ’

a’ helyet рейд, a' hol mind еще!‘ rendelödteli,

a' Матчи-ода’ magok szavajàrásalsènt; _Szernelc

‚ neveztèk: mlnthogy ottan 'veyödött` szerbe az `

Országnak ввёл dolga. A' melly helyet a' Feje

delem a’ Tiszától fogva __a’ Botvavizleig` , és a’ Hört

vèltótól fogva az Alpàri. liomollig, Undnalt, az

Ete’ Atyjának ajándéliozta. иду“ azon Ete пё

melly ìdöltelteltte utánn öszvegyiijtyén a'Tótok'

soliaságàt, az Alpári Vár ‚ és a’ Beldi llelö liözött

földböl egy igen erös ‘Ни-а‘ építtetett, mellyet

a’ 'I‘ótoll a’magok nyelve szerènt Tgernigràdnalg

(Csongrád) neveztelu, az az: Венецию“,

Агрёёдозиёш ‚ és az ö Fö Emberei onnan э

minelmtánnra a’ Nèpet meghódoltatták, 'I‘lëtelîgl

jöttek; innét _ismet a’ Szalánliemeni révig; ’s

ezen táborozással az ввёл Т15га‚ ès Duna дай

ыёреьтаеой ig-ája, ’s hatalma alá hajtouák.

Azutánn'a’Bodrogi rèszelire задний)‘, tábort Ijar-A

tall a’ Удав рмаЬа mellett: itten Tasnali, ès a,"

maga Anyjáról való Bàtyiánaky Витрина!“ at

Botond Atyjánali, nagy földet, minden Lalto‘sai

‘val egyiitt, adott a’ Fejedelem; ’g tanàtshozván

az ö Fô Embereivel , Вы végeztélt: ‘югу Hada;

liiildjenell ., Szalán H'ert‘zeg` mia“ 7 a’ вида" túl,

Bolgár Рейн/дн‘ ellen: a’l melly Hadnak Feje

de‘lmeivé, és Vezéreivè мешать: Lehel, a’

Tas fija; Bulls, a’ Воды fija.; ès Богом}, a'

Hulpon’fìja» Elek a'Fejedelem engedelmével el

\
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lnvagolvàn ,1 általhöltözteh a’Dunán minden aha

бы)’ nè'lhiil azon a' helyen ‚ hol a’ Папы): ` szahad

a’ Зина/Мед ’s egyenesen a’ mondo tt Váŕos ellen

tartottah. Ahhor a’Bolgároh" Hertzege, a’ hi ver

певец! való liohona volt Szalán Hertzegneh, а’

Görögöh’s'egitségêvel elö állott. Másod nap pe..

dig mind a' hét sereg a’ Duna partján rendbe пед

te magát: Lehel azonnal felemelvén его maga

tzimeres Zászlóját; Bults pedig megfuvatván a’

tábori trombitáhat ‚ a’ hartzra indulánah, ’s 651

ve tsapván a’ hèt Ellenséges Sereg, ’s erösen vi.

ashodván egymással , igen snhan lehontzoltat

tah a’ Görögöh ‚ ès Bolgároh hözziil; nêmellyek

pedíg elfogattattah. Ezt látván a’ Bolgár Вещие‘;-а

Bolgár , vagy Nàndorl'eiérvárba szaladott. Ak

hor a’ diadalmas Lehel ‚ Bults , es Botond táborha

szállánah a’ Duna mellett , еду hevessè aláhh a’

mezôn; ’s az elfogottBolgár, és Görög rabohat

elöhozattáh, ’s azohat vasraveretvén , Magyar

Országba híildöttêh. Másod nap a' Bolgár Her

нед elhíildé az ö Hövetjeit híilönbhülönhféle

ajánde'hohhal Lehel , Bults , es Botond Vezêreh

bez ., hervén ôhet „Воду hedvelnéh , ’s fogadnáh

el a’héhessèget: OSzalàn Hertzegneh, a’ maga

Anyjá'ról való Bátyjànah pârtját nem fogna; ha

nem Arpádnah ‚ а’ Magyar Ország’ Fejedelmèneh

meghódolván ‚ hiven s`zolgálna , és az esztendön

мышь adótjs meglìzetné. Azoh ráálván a’ bé

1 heßségre és a’ Hertzeg’ tulajdon ñjait Zàlogba

vèvèn, а’ Bolgâr Országi soh ma'rhàhhal elhöl

‘дней , s’ egészlen а’ Vazil Hapujáig menteh, ’s

bészaguldottah a’ Ratz földre ‚ és azt meghódol

tattáh, elfogván annah Hertzegêt, és soháíg` va.

son tartván. Innèt egész a’ tengerig el'batottah,

's annah a’ Hazânah minden Nemzetj'eit Arpâflnah,

a’Magyaroh’ Fejedelmèn eh Urasága а”: ‚мамм

táh, hit eröhatalommal, hitszép „мы, ‘зЬё1юв
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neges barâtsággal; îgy Spalata Városa't ell’oglal..

tálc: ’s egèsz Пак-‘010101530! megbódoltattali; è, _

a’ Nemeself' fìjait zálogha elszedvén , `Magyar

Országba Arpád Fejedelemhez ‘данных-Фей. A’

llilmek hadailiat, és minden hatalmas tseleliede

"Ню! ha e’ jelen való Irásomból hinni nem aliar.

jâtolc , hiddjetelc a’'I‘re'efa'lssliiziltozóli'4 daljainali, és

‚ a' Paraszlok' hlvságos regéjineli: kik a’ Magya

' ‘rolt’ hatalmas, es vitéz tetteiliet ‚ 's hadailiat e’

mainapiglan sem felejtilr-el. Némellyeli azt is

‘темным, hogy под egész Honstánt-zinápolyig

тетей; és hogy Botond a’ Honstànlzinápolyi

aranyos Дари! e.’ maga bârdjával be Мена lég'yen.

Bulls, Lehel, és Botond, innèt eltávozván , 's

атм erdön, melly Peturgoznali mondatilc 1111111

lielvén ,-tàbort- “Май a’ Halapa vize танец; és

âltalmenvén ezen a’ folyón, а’ Száva vizéíg ‚Ы

teli.; ezen általliöltözvên , Zàgrâb várát megveg.

teli; azutánn Роща, és Vallió várát. Innét osz..

tán a’ (запада-ты а’ Dunán általjövèn , Arpád

Fejedelem' Udvarába megérlieztelc. Erre nagy

öröm , ès vendégség lett a’ Fejedelmi Udvarban;

’s minden nap Иван 1а1ю2па1‹ vala (“дадут-01‘,

1‹111бп1›1‹1116пЫ`ё1е Nemzeteliliel egyìitt. Halltfán

ezt a' szomszéd Nemzetelc, szinle tódnltali Ar.

pád Fejedelemllez . 's tiszta ‚ és igaz hittel meg

hódolvàn, nag-y gondal, es szorgalmatossággal

szolgàltak néliie; és jó Magyar Hazafialiliáletteli.

Àrpád Fejedelem osztán liiliöltözvèn azolrról

a’ rèszelirôl, a’ hol most Bodrogvára vagyon ‚‹ ‚

felment а’ Duna mellett a’ Nagy Szigetig, ’s ottan

tàborha szállott az ö Magyar Vitézeivel: bémen

"ё" pedig a’ Fejedelem, es az ö Её Emberei a"

Szigetbe, és szemre vévén annali termèlienysé

get, ’s hövsègét, és а’ Duna vizètöl való meg

erösödèset, llimondhatatlanlcépp'en' megszerették

azon helyet; ’s ан vè‘geztèli': hogy az a’ SzigetA

' ` ' ‘ Fe
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Fejedelem’ S'Izigete lenne, minzlenik Её ЕшЪег

nek Lülönös Udvarházával, òs Марфа“!!! Árpád

вышлем tehál lcgoltan Mésteremberek‘et fo»

gadván, szèp jeles Fejedelmi Házakat tsinál’laß

1011, es a’hoszszas ideig мы járásban megfáras
dott lovait mind odabevezetletvèn ‚ 011 legellette»Í

Lovászszainak reudelt egy nèmelly igen értelmes.y

Tsepelnevii HunEmbex-t Mesleriil; a' kinek nevéi

ròl azon Szigel mainapig Tvsepelnek neveztetik.

Árpâd Fejedelem, ès az ô Её Emberei megma~

radlak Otten, Szolgájikkal, és Szolgálójikkal e

gyiiu, hèkességesen, és hatalmasan Sz. György

havàtól Году‘: М1пдз2еп1 havńig; köz tanàtsból

osztán azi vég‘ezlèk: hogy Felese'geiket 011 Ъаду‘

van , àltalkelnének а’ Dnnán , ’s Pannonia’ fölclet

meghódoltatván ` a’ Harinthiabéliek ellen Ьада

koznának.; ezulánn редйёг Lombardiára rohanná‘

nak. De, minekelölte ez meglenne ‚ lu'ildenènek

fegyveres Sereget Glad l-Iertzeg;` ellen ,_ a’ kinek l

Uradalma a’ Maros yizètöl a’Horomi Varig terje‘

de; ’s ennek »Nemzettsègéhöl származott aman

Oktum ‚ a’ kit Csanád megölt vala. Ide тает

Vezérèk voltak Zoárd Hadosa" és'Bojt-a: a" kik

ellovagolván ‚ âllalköltöztek a’Tiszán Benesnánála

Dorosma ь ès lementek a’ Tsesztreg vize melletl,

és semmi Ellenkezöre se találtak. Меп féltek töa

16k поп fäldnek minden Lakosaiò A' Беда’ réa

пейте èrkezvén, oltan kei hétig megmaradta‘k ,

’s акта!‘ a’ Tájnak minden Lakosait, ‘(Мах-0516!

fogva a’ Temesvizéig, meghódollatták, zálogha

elsz'edvén azoknak fìjait. Azutánn elinditván а‘

Hadat , tábort jàrtak a’ fövényes Не!!! mellett.A М!‘

koráltal akarnának а’ Temes vizén menni; kijöti

eleikhe Glad , azon 'I‘arlomány’ Fejedelmea’ Loa

vagoknak, és Gyalogoknak nagy Hadával, "s а’

Hunok’, Bolqárok’, ès Olâliok’ segilségével. Más

nap , minlhogy a’ 'Temes vize közben volna , sem-_

Magyaroh esme'rete. E
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`mìképpen egymáshoz nem férhetvén a’ két Sereg',

Zoàrd megparantsolá а’ maga ötstsènek Hadosà

‚ nek: hogy a’ Hadisereg’ fele részèvel menne le

alabb, és , ha valami módon àltalkelhetne, .vir

na meg az Ellenséggel. Badosa azonnal a’ Bátyja’

parantsolatjàra а’ Hadnak felèvel ellovagolván,

sches nyargalással alà futtatott, és szerentsèjère

»hönnyü általkelèst Марс": akkor a’ Halli trombi

ta harlogására Zoárd’serege is а’ vizet àltal usz~

„имён, kemènyen kezdènek viaskodni'a’ Magyar

Vitêzek, ’s не)‘ hullottak elöttök az ö Ellensé

geilt., mint aratàskor a’ huza kévèk. Elesetc Её‘

Ilun Vezèr is, es hàrom Uláh Henéz. Glad, а’ Fô

Vezér, maga ugyan elfutott; de az ö egész Hada

oda veszett а’ Magyar fegyver àltal. Zoárd ‚ Ка

dosa ., ès Bojta, illy ditsö diadalom мам, Bol..

gar Ország’ részeire szállottak , ’s tábort jártak а’

Pántsova vize mellett. Glad Hertzeg pedig a’

Magyaroktól való féltében a’ Iiövi Várba vonta .,

magát; ezen Várat kezdettêk tehát harmad napra

ostromlani'a’ Magyarok. Erre még nagyobb féle

lembe esvén a’ szegény Hertzeg, kiküldött Hö

vetjeiàltal békessêgèrt köny'örgött, és a’ ‘Ми-а‘,

kiilönbkíilönbfèle ajándékokkal, önként feladta

nékiek. Ezt követte Orsova Várának megvètele :

а’ hol egy llónapig maradtak a’ Gyözcdelmesek;

ès Bojtát а’ 'Hannah harmad részével, ’s n’ Lako

„мам zálogba „шеи fìjaikkal, Árpád VFejede

lemhez botsátottàk, а’ végett intèzett Iiöyetek

kel együtt, Воду adna nèlsik engedelmet 651-55

Orszàgba menni , hogy egèsz Macedoniát a’Du

nától f‘ogva a’ fekete tengerig meghódoltatnàk.

Mert a’ Magyaroknak az esze abhan az i‘löben

más egyehet semmit sem phajrott, hanem tsak,

hogy földeket foglaljon, Nemzettsègeltet hódol

tasson., -és а’ hadi fáratságos munkából éljen.

Мех‘! а’ Magyarok az idètt , mint a? Nadály, иду
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örvendetteh az Emlìeri vérneh hiontásán; és, ha v

igy nem tselehedteh vo'lna; Maradéhaihnah nem

hagytah volna ennyi soh jó földehet. Bojta мы,

èsamazohnah Rövetjei elèrhezvén Arpád Fejede

lemhez , elbeszéllettéh a’V vèghez vitt dolàrohat:

ezehet a’Fejedelem szép ditsél‘etehhel meltózlat

ván, Zoárdnah, eslladosánah megengedte, Воду

Görög Országra szabadon menjeneh ‚ ’s foglaljàh

elmagohna'h. Bojtánah pedig, az ö hiv 520194’

jánah a’ 'l‘isza mellett a’Torhos nevů nagy földet,

adta öröhségůl. _ _ _

Zoárd tehát, ès Radosa a’Fejeflelemtöl nyertt

engeclelemmel ‚ nehány napoh’ elteltte utánn , fel

emelvèn tzimeres Zászlójihat , едем Hadastól ál

talhöltöztehaìDunán ‚ és Berents Várát ‘певиц

teh; azutánnSzardiha Várára Qmloltah. ЕМ meg
hallván a' вошёл‘, és Macedon lPolgároh felette

nagyon Í'èlteh e’ Magyar Hadászohtól. Azêrt вод

ajáncléhohhal `hövetehet “ПФ/ё‘) 'lnozzájoh ‚ nè

hieh meghótloltâh, ’s oda zálogoltáh fìjaihat.

Zoárd tehàt, és Radosa öhet, mintx tulajrlon Né

‘рейде! , hèhességben hagyván , a’ Vazil -hapuján

tůl hezdéneh lovagolni, ’s azonnal megvettéh

Filepvárát; azutánn ай az egèsz földet Durazzó

Városálól fogva a’ ВЫ: határig‘. Zoárd osztán

ezen földön magánah Felese'get чей: az а’ Ыёр

pedig, a'mellymostan Soba Magyarnah m0nda~
tih , azôFÖ Vezèrjéneh, Zoàrdnah,V holtta ntánn

Gôrög Orszàgban megmaradott. Azèrt is monda

tott a’ Görögöh Nyelve’ szerént, Soba., az az: ~
bolond Népneh; mert Ura megbalván ‚ nem hi

vánhozott viszszatérni а’ maga Hazàjâba. t

Arpáll Fejedelem ‚ ’s az ö minden Fö Embe

гей, höz штата, ’s egyezö èrtel’emmel 11116

Vén a'Szigetl'zöl, tábort jártah Sòrohsàron túl а’

Ra'hos pataháig; ’s látván .‚ hogy minden felöl bá

torságosan volnánah, ès ellenehsenhi sem 511111‘!

E2
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na: âltalltöltözteli a' Dunán; ’s azt a’ I‘lelöt, a’

hol àltal szállottali, Magyar Не1ёпе1+`печег1ё|‹‚

a'zért , hogy ama’ hèt Fö Személyelc ‚ kik inèt Ma

gyarohnalt mondaltak, ottan Мене!‘ által a’l)u°Y

nan. Az álialhelès utànn pedig lábort ja'rtah a'

Duna mellett a' felsö bév vizeliig. Ezt meghall

van a’ l’annonia földénlaliozó llomaialc», futàssal

iartottálvmeg Менты. Arpád Fejedelem tehát,

‚ és az Ö Fö Emberei mindnyájan, a’Magyarság'

minden Vitézeivel egyiilt, másodnap bementelt

Attila Hiràly’ Vàrosàha, ’Slátván a’ lliràlyi Pa

lotakat, némellyellet ugyan egèsz ГипбатеМопЩёг

lerontva, nèmellyeliet epen maradva, Мене tsu

(lalák mind' azon llöèpiileteltet, liimondliatat

lan’ltèppen örülven azOnn ‚ llogy minden had nel~

МН elfnglalni` èrtlenilettelt Atlilallirály Válzosát,

e’ him-ll Nemzettségeböl származott 'Yala A'rpátl

Fejedelem. Annalmliáèrt nagy vigan laltozánali,

egymásmellett iilvèn, minden nap Attila Hiràly’

Paloláiában, ’s mindenfele öszvezengedezö Mu

siliáltlial: а’ harfalmali ès sipoltnalt éflesdedem

gyönyörködtetö szép hangjával ‚ ’s ama fl‘l‘êl‘ásolt

nali mlnden nyàjas enelseivel mulattattali mago’

hat. Az ételek, ès “Мод а’ Fejedelemnelt, ’s a’

Её Emberelmeli, arany; а’ Vitézelmeli рейда‘, és

a’ßöz Nepneli, ezíist edényehhen adattali-i‘el;

az laten az ö ltezehre juttatván a’lsò'riil feltvö Or

-szàg‘olmali milnden javait: gazdagon, és nagy

gyönyörůséggel yendégesliedtell, minden 1301251
I jolt jött Hiill'öldi Ventlègeililiel ._egyiitlt. Arpád

Fejedelem a’ nála mulatozo Jövevènyelsneli földe

'het , ès szép öröliségeliel is ada: а’ mit meghall

van a’ I-liilföldieh, soltan души!‘ ö' hozzàja., ’s

` örömeet maradtalt vele. Vigasság’oliáèrt рана

ÀrpádFejeflelem, és az övéi husz napig шага‘!

tale Attila lliràly’ гаммы". А’ Magyar Vitèzek

azonban paripállon a’Fejedelem’ s‘zlne elött шар!
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mînòen nap paissal , és dárda‘hhal igen nagy baj

vivàsi mulatságot tetteh`vala. A’ töbhi tfjah is

met, pogányszohás szerént, hè’zivehhel, es nyi

lahhal jàtszodoztah: a’ honríét Arpád Fejedelem
nehigen nagy hedvel lett', ’s minden “Мишей

híilönbhìilönbfèle ajándèhohat mind aranyban,

mind eziistben, egyè‘b öröhségehhel együ'tt афо

déhozott. Agyan от" Radónah, a’ 'l‘sörsz’ Aty

jánah .‚ ada földet az Attila, vagy is Buda Városá

tól fogva Százhalomig, ,és Diódig; Fijánah is

еду Várat , a’ maga Népe’ örizetére: a’ melly

Vàrat'l‘sörsz a’maga tulajtlon nevèröl neveztetni

parantsolta; ’s ez mainapig se mène felede-Y

henys'ègbe. ‚ ‘

Arpád- Fejedelem a’ huszon eggyedih па!

pon, tanátshozása utánn., himent Attila, vagy

Buda Чех-05251301, hogy meghódoltatnà magánah

Pannónia földjét egèszen a’ Dràva viz'éig; ès elsö

napon taborha szàllott a’ Duna~mellett Szálzha,`

lomfelé. A’ из" rendelés szerènt hiildött a' Feie

delem а’ maga Hadáhól egy ген! а’ Dunanxeutè

ben Baranyavár felè Ethéneh ‚ az ЕЩЁ А\у|ёпа1‹ ‚

ès Bojtánah vez‘èrlése alatt: а’ hihneh а’ Fejede

lem az о igen hiv sfzolgálatjohért nem hevesel:

ajàndèhozott: Edííneh ada ya’ Duna’ mentèben y

földet, meg nem szàmláltt Nèppel; а’ mellyet

meghódoltatvàn ott egy Várat épittelelt ‚ Szeh

tsöneh nevezvén azt , mivel ottan magánah Szèhet,

és állandó lahá'st rendelt ‚ Bojtánah is hasonlóhèp

pen nagy földet' adott а’ зап/Еще mellett ‚ szàmta

lauNéppel, és az mind e’ mostaniglan Bojtánah

neveztetih. Másodih részêvel a’ Hadnah elhülde,

telt Uszób, a' Szalóh’- Atyja.; Eösevel, Beszprèm

Városa felè, ltogy hódoltatná meg annah a’föld.

neh minden Lahosait , едем Vasvárig. Uszób te

hát annah a' Hadnah Fejedelme., es Vezére, el..

‘mtsuzván a' Fejedelemtöl, ’s felemelvén Zászlg'g'
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jat , 111111111111 , és tábort járt-a’Páliozdi liegy mel

1е11. Innet ellovagolván , Pejtó Várába szálluttalc,

és 011; 'maradtah harmad napig; negyed napra

osztán elerlieztelc éppen Beszprem Vàrához. Itt

Uszób, es Eöse а’ Воша1 \711ё2е11 ellen , a’ kilc

Beszprem Vàràt örlzik vala , elrendelven a’ Ha

l dat, lieményen liezfléneli viaslnodni; es tartott

liözötlöla a’ yiadal еду egész hétig. A' másik bé

ten, szerdán Uszób, es Eöse igen sok Romai Yi

tezeliet elemésztettek liarddal, és nyilalllial: a'

többiek felteliben futásnali eredvén, Beszprem

Várát oda hagytálr', és , hogy èleteliet r'negment-V

hessek , a’ Nemeteh fölrlère llulallotlak , mind ad

dig lieményen iizvén öliet a’ Magyarok: a’ 11111

azon l'olyó vizet, melly Pannóniánalr, és Német

Országnak határán vagyon , azért, hogy a' Ro
maialcazonn lopv'a usztak által , Lopontsnak ne-

veztèk. Uszób, es Eöse, a’Várlion' Atyja, meg

tèrvènonnèt, megvették Чаи/111, és a’Laliosok’

fijeit zálogba elszedtéls. A' honnan ellovagolrán ‚

a’ Balaton mellelt Tihanig hatottali; ’s meghó

doltatván azon Táji Nemzeteliet, tizennegyed

napra Beszprern Várába bementelc. Uszób, es

Eöse itten tanàtsot tarlván., Röveteliet 111111161

tek liülönbliiilönbféleajándélcolllfal, és ‘111110101

па1‹ zálogha vetetett fijaililial , Arpád Fejedelem

bez, hogy hiriil vinnék : .mìlcéppen adott Isten

neliilc gyözedelmet; es ide hagyván Beszprém

Várát, hogyan futottak el ö elöttök a’ Romaiak ‚

’s 11111011 által uszták а’ Loponts vizét. Az ellxíil
döttllövelek a’Torbágyi erdöben talàllàli.l a’ Fe

À jedelmetsétálgatva , ’s ötet liiilönbliíilöinbfèleliép'

pen liöszöntöt’télc Uszób’, es Eöse’ részéröl', ’s a’

Lalxos'olmali zálogba vetelt fijailiat nélii hémulat

iálc. Arpàd Fejedelem ezt hallván , 112о1111за felett’

yigahban lett, 's Attila, vagy Bndavárába 1152

szatérvén, nagy vendégséget íitött, és az 6111111
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де1ез hirhozó Kö’veteknek gazdag ajándèkokat

osztogalolt.

Árpáll Fejedelem osztán ‚ 's az ö Fö Emherei,

Hadiseregjeknek 'harmad részèvel Budaváràból

kikelvèn ‚ tàbort jártak a' Sóskut mezön. Innen

ismét ellovag'olván, a"Bódoglói vhegyLL,r érkez:

lek: itt a’ Fejedelem ada Elödnek, a' Szabolts

Alyjának , a’ napkeleti rèszröl еду nagy erdöt , a’

melly most а’ Nèmeteknek Ol‘tan elhànyt, és ha

gyott paizsairól Vertesnek hivattatik; 's ezen`

erdö tövében a' Fertö mellelt epitlete Csák, а’

$ЪаЬ0!\5!_1П0!‘Ё]а‚ ho-Szszag illö utànn egy Varat.

Àrpàd lovàbh nyomulván ai ö Vitezeivel , a’ Szent

Marton’ hegye теней! táhorozlak, ’s а’ Szabàri

kutbòl itlak mind Öl'. , mind az ö barmaik. Felmen

vèn a’ hegyre, ’s Pannónia’ földènek szèpseget

megláiván, válig örvendeztek'; `s lsak llamar е!

leplék egèsz a' Rábáig., és Rábtzái-g , meghódit

ván a’ Tôt, ès Pannon Nemzelekel, ’s Тамани!

nyaikat ell‘og-lalván nem kevès rablàssal, es pusz,

titással. De meg a’ Harinthiai Tótok' határaìt

isgyakor helsapásokkal ‚ è_s szag'uldàsokkal fel- ‚

dultâk, sokakut a’Lakosok közziil leszegdeltek ,

erôs Vàraikat 1`е11‘сп-зацёшч 's' elfoglalták Tarm

mànyaikat; ès Maraclékjok mainapiglan haîdllńib

san, ès békessègesen bix-ja. Ezeket kilenlz Szâz'

egyedikben letsepíilvén, herohanlak FriolQn а!‘

tal, af Lombanliai Marchiàra, és olla“, Padua

Városát öldöklésekkel, ègetèsekkel, karllllŕll,

és nagy ragadományokkal k’egyetleuíll Нравы!

toltá'k Lehel, Bults, es Bohond` успехе!‘- ald“,

Lombârdiába berontvan ‚ sok gonosznak menlek

vala "едете: az ellenek öszvesereglett Lombar-A

doknak temérdek sokaságàt emèsztettèk-el sebes

nyilaikkal ‚ ’s igen sok Piispököh’ès _Gról'ot fosz- _

tottak-meg ez életlöl. Lutuàrrl is ‚ а’ Vercellei

\nyaszentegyháznak nevezetes Píispöke ,` az ií`jab~

_e
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bik Iiároly Tsàèzàrnak hajdan igen harátságos

Barátja , és hiv Titkostanatsosa .‚ ezt hallván, ma

ga javaival, es hasonlithatatlan drága kintseivel

midön mindern szorgalmatossàggal igyekezne el

lteriilni azoknak vérszopó |’.е@уе\1еп$ё:5ё11 vele!

lenůl rájok bökkene; ’s állalok ‘elfogaltatván ‚

шмём megölettetett ‚ ’s elragadtattak meghetsůl

hetetlen kintsei.

Uszób is, és Eöse", egészségesen, негри

tsêsen ,les nagy gyözedelemmel tértek viszsza Ar

рад Fejedelemhez. .lllykeppen holdóglttatván ‚ ée

e’ földön meggyökeresedvén a' Magyarok, tulaj

donaiklm hotsát‘otta Vitézeit a’v Fejedelem Maga,

és Fö Emberei, vadászatnák okáért az erdöbe

tèrtek a' Duna mellett ,~ ’s tiz nap`utánn Onnèt At'

tila Városába èrkezvên ‚ lementek a'Tsepel $21

gelbe , a’ hol voltak a’ Fejedelem Aszszony, es

töhb’Fö Aszszonyságok. Ugyan azon esztendö

ben Arpád Fejedelem az ö Fijának , Zoltànnak ‚

szíile'tésével megörvendeztetett ‚ 's nagy öröm

lett a’ Magyarok köztt is: a’ Fejedeleîn ‚ és az ö

Её Emberei, vig'sagos lakodalmakat шпона“

sok napokig ‚ ’s lfjaik’szép mulattságos játékokatt

мы elönön.

Árpätl Fejedelem ezek utánn , és'az ö Fö Em

berei, köz tanátsból Hadat kiildöttek а’ Bihari ‚

Hertzeg Men-Marót ellen Uszób , es velek Hadi

vezerek alattz‘a’ kik kimenvén a’Szigethöl, а’

homokon lovagoltak, és а’ Tisza vizén a’ Beldi

rèvnèl altalköltöztek ‚ .'s а’ liorogy viz mellett tá

bort jártalc. A' Székelyek, Attila' Hnnyjainak

llfflaradékai1 hallván yUszób hirêt, mindńyàjan

hékességesen eleihe mentek, ’s fijaikat önkènt

Lzálogba arlták nékie, kl'ilönbkiilönlìféle 3151115‘?

kokkal; ès Uszóh Hada elött hartzolni a' Sereg

ben MènvMarólellen készek voltak. Ezeknek lijai

’ çlkíiltletvén a’ lïl‘ejetlelemnek2 magok elsò' rende;
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tartvän , a'Magyarohhal eg'yíitt Mén-Marót'ellen

hezdéneh lovagolni , ’s a’Rörös 4vizèt általusztatè

van , a’Tseres hegynél , a' Teherö pataha mellett

szällott'ah táborha. Men-Marót megèrtvén ezt;

llogy Arpàd Fejedelemneh legbiresebb наш,

Uszób, és Veleh, elöttöh járvàn a’ Széhelyeh ‚
nagy erôveljönnéneh ellene , megijedett ‚ v"s elle.

neh menni nem bátorhodott ‚ tudvàn: hogy Аг

pad , ès az ö Vitézei eröseh lèvén a’hadban ‚ Рап

noniából a’ Romaiahat hihergettéh; a' Karinthiai

Tótoh’határait felrablottáh; ’s minden Ellensè

geih az ö szineh èl‘ött elfutottah légyen. Men-Ma

rót tehát Bihar Váràhan hagyván Vitézeineh so

haságát , Feleségéval, ’s Leányával eloroszhodqtt ,

's az lgfoni barlangba vette volt mag‘ât. Uszób,

ès Veleh, egész Hadastól , Vigan nyomultah Bi

har Vara ellen, 's tàhort jàrtah , а’ Jóhszaspata

ha mellett. Harmad napon pedig‘ elrendelvén a'

Sereget ‚ a'Vár ellen omlottah: de a’ Várheli Vi

tézeh is igyeheztehellentállani. Azonban a' Sze

helyeh, es_Magyaroh sohat lenyilaztah 1161211

löh: Ulszób, és Veleh számszerijiahhal szàz hu

szon öt Hatonát ejtetteh el. Uszób’ Vitèzei höz

ziil pedig, a' tizenhét nap tartott viadalban husz

Magyar, és tizen öt. Széhely ölettetettmeg~ A’

tizenharmadih napon midön a' Magyaroh ‚ és Szê

Vhelyeh a’Várnah ârhait betöltvén ‚ lajtorjàhat tá

mogatnánah a’ Höfalahlloz; látván Mén Маты?

'Vitézei ezen Magyar bátors'ágot, megrettente-h‘,

’s felnyitván a'. Vá'rat , hönyörögve mezétlàb m'en

-teh Uszób ‚ és Veleh eleibe. Ezeh örizet alá vetvén

Aôhet. Bihar Várába belovagoltah . v’s ottan'soh

javahat találtah volt. Men Marót ballván ezt az el

’ szaladott Hirmondóhtól , ö is l'éltében llövete

het híilde Uszóbhoz, és Velehhez, hérvén öhet;

hogy hajolvàna’bèhességre, engednèh az ö Hö

‘ veteit Arpád Fcjedelemhez menni шел-1111191;
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hogy Mé" Mwst, а’ м ыаьь Àrpá'l Feiedaem. `

пей, tulajdon Hövetei a'ltal, Bolgái` szivvel Де

vèlyen parantsolván egy marolinyi földet sem

‚ alaartadui, mostan meggyözettetvèn, ès földhöz

verettetv'èn , lugyan azon Hövetjei által Отдам

egèszen Arpád Fejedelemnelt, az Ö Fijànah pe

dig , Zoltánnalt; a’ maga Leânyát adni ltész alin

l хана! volna. Uszób, es Velek ezen ô aiánlását meg.

ditsérvén annalcllövetjeivel таясь КбчеЦёШе! is

elkiildöttéli Arpád Fejedelemhez. Ezek едут!

Tsepel Szigetèhe elérliezvén , a’ Fejedelmet meg- l

liöszöntöttèll.; más nap pedig az öllövetjei Mén

Маты’ йаепуиёг, ’s nèltilc adult parantsolatját be.

mutatták. Arpád Fejedelem a’ maga F6 Emberei..

vel tanátsot tartván, Men-Marot’ izenetèt lledve

aen vette , ’s megditsèrte: és annak Leányát ma.

ga liiának felesêgiil, mintlmgy öltet еду iclösök

nek hallotta, a’nélii igérlOrszaggal едут‘, el

fog'adta.> Uszób, és Velelt Vezérelihez teliát el

lsiildvèn Követjeit , megparantsolta; hogy meg'

tartván a’menyegzôt, Men-Marot’ Leányát az ö

Fijánalt7 Zoltáninak, felesègůl vennèlt; а’ Lako

война!‘ zálogba szedett fijaillat magoltltal elhoz

лёд ;‘В1!1аг Várát рейд adnák által Mén- Marót

Hertzegnelc. l

Ezelmek a' Fejeclelem’ alcaratja szerênt lett

végzèse után , Uszób, és Velek a` Menyaszszon

nyal, és a' Lalcosolmalt zálogba szedett Май/а!

ArpádFejedelemhcz viszsza tèrtelt nagy tisztessèg

gel, és örò'mmel. A' Fejedelem az ö Jobbágyai

“Val eleiltbe ltimenvén, a' Fejedelmi Menyasz~ `

lzonyt Mèltósázához lièpest tìsztelettelfog'adtálc,

's a’ FejedelmiHázba bevezettek ., 's ujolag nagy`

laltodalmat íitöttelt; ’s maid minden nap a’ liöriil

felwö Qrsaágolmalt ltiilönbkíilönbféle Ezrivel , a'

Menyegzöivendègség szel-.ênt vigadoz'talc. Az If

jak pedigjátszodoztali a’ Fejedelem’, és a’vFò Elu-
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hereh’ szîne' elött. Пауза ezen öröm Мёд! Arpád

Feâedelemelfogadta az öFö Embereineh, ’s Ма

gyar Vitézeineh hódolását, ès Fiját, Zoltánt a'

Fejedelmi Felségre nagy tisztességgel felemeltet»

te. Uszóbnah is ehhor adla BeszpremVáràt, min

den hozza tartozandójival együtt: Velehet pedig

Zaránd` Uràva lette vala: igy a' töbhi Nemesseh

neh is Helysegehet, és tisztes Hivatalohat aján

déhozott : a’hìh àltal olly ditsö diadalmahat ara

tott; Ollyyfényes Bí-rodalmat allitott magánah , és

Maradèhainah: ollyjó, és gyönyörů Наш}! szer.

zett a’ Magyar Nemzetneh, ’s adózójává tette

mind а’ Napheleti, mind а: Napnyugoti Homai

Birodalmat. Illy Felséges Erdemehhel ragyogva

vègezte èletét Arpád , а’ Magyar Hazánah édes

Atyja, Urunh' sziileteséneh hilentz száz hetedih 9°7.E.

„шпаги-ь“; ’s eltemettctett Fejedelmi tiszte

lettel Buda VárQsâba höàrhon aláfol‘yó еду his

patahnah forràsánál: hol is a’ Magyarohnah a’

Heresztény Hître lett megtèréseh ut'ánn a'Bol

dogságos Szl'iz Máriánah tisztelete alatt egy Szent

‚дум; èpíttelett, a’ melly Fejèregyháznah hi

vattatih. ` f

Méltó itten feljeg‘yezn'i Porfìrogenita utánn

ezen Orszàg’ Szerzö Nagy Fejedelemneh Nem

zettsègèt, ugymint :

Árpád.

 _ l
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l Zoltan l'tövetltezett tehát a’Fejedelmi'Mêltóságba,

a’lti Кейп- szinů ., pulia., és sárga haju, edes be.

мёда, de еду lievèssé selypes; testalláaában LÖ

zèpszerů, jó Hadivezèr, erös, es hátorszivii,

Polgàraihoz ltegyelmes': azert is minden> Fö Ель

berelc, és Magyar Vitézeli tsudálatn'san szerettélc

ötet. КБ: tanátstsal, ’s egyezö altarattal a’ F6 Em,

berek a'Fejedelem alatt nèmelly Igazgatóltat ren

delteli az опыты, а’ Lik a’ szoltasbeli Törvé

nyeli’ szabása ‘szerént az egymással Ellenliezölinek

pöreit , es versengeseit leszállítanalt: másoliat

ismèt Had’Vezèreivè rendeltelt, a' liililtel az ide

gen отцом: felelemben tartanák , "s adózta't*

nali.; 's nèv szerént ezelt voltall. под: Lehel, ’s

amaI vérszopó Bulls , es Botond:l mind a’ 4harman

igen hadaltozó Emberelt, ’s erössziviielt: a’ ММ.

nelt semmi más goniljok nem vala, hanem Май

Nemzeteliet a’ magolt Urának meghódoltatni, ’s

l'eldulni másoli' Orszâgait. Hadailtltal azonnal lne

resztůl rontottak ezek Német Országon, és Lo

tharingián, ’s azon ‘бы’ Laliosait szörnyen el

ijesztettélt, soli ezeret lcözziilölt leöldò‘stelt., és

minden javailtat elszedvén, ugy térteltA Нила

Magyar Országba Zoltan Fejedelemhez.

' Konrad Tsászár’ uralliodàsaltor az emlitett‘

nevezetes Fö Harliv‘ezérelt ismèt elltiildettvèn Zol-y

tán Fejedelem által, berohantak Német Orszag’

reszeibe, és azohltnak sok javait .elragadoztàk.

Végtêre a’ Bajorok, ' és egyéb Nèmetek 'illetlen

домов: ravaszsàgával Lehel, és Bults megfogat

 

tattalc , es az In folyó vize танец felaliasztatván .,.

megölettettelt. Botond pedig, és a’ többi

Magyar Vitézeklátván, hogy Ellenségeilineli ra

vasz álnoliságával ltöriilvétetvén, megszorittat
talt:,.bátran, ’s emberiil.rnegf'ill,ottalt,l ’s el nem

szaltadtalt „душам! ., hanem egyili rész а’ masi

М‘; segitvén', mint a’ megsebesittetett Orosz'lá

ч
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nyok , (самцы-дата а’ Fegyvere'sek’ közepére

rohantak, ’s levagdaltàk Ellenségeiket nagy vel-«

ontàssal. Szerentsés tehàt a’ Magyarokna'k 32‘!!

lyetén közbevetett szerentsètlensège : inert a’sok

“медными tapasztalàsàból meg bátr-ablrak, ’s

kepesebbek, ès а’ sziintelen való badi viaskodá

sokhól mind eröre` mind hatalomra néz've jele

sebbekke lévèn , kilentz т: tizen hetedikben

едем Bavàriàt ‚ Frankoniát., Lotharingiàt, Szak.

szóniáttiizzel vassal megemésztette'k: Ercharge.

nust, ès Bertoldot, azoknak Vezéreitlenyakasz-ß

tak, osztán bérontván Frantzia Отцы, azt

fegyverrel megtörtèk , ’s felprèdáltàk: a’ honnan

midôn gyözedelmesen viszszatérnênek, а’ S'zá

szok ôket meglesvén ‚ладу vèrontàst tettek köj

дамам; az onnan megszahadultak pedighaza jöt»

tek. Zoltan, ès az ö Fö Emberei meg inkább

meglláborodtak Lehel, és Bulls' ’s а’ többi Ма

gyarvitézekhalàlokon , ’s annál nagyobb Ellen

„деяние lettek а’ Nèmeteknek: Zoltán Fejede

lem tehát az ö-Vitèzeivel öszveeskiidtek ellenek;

hogy azö àltalok tett boszut , akàrmi módon le
11eme , boszúval viszszafìzetni el ne mulatlnàk,l

Urunk’ megtestesiilès’ének kilentz száz harmintzg'SnE.

egyedik esztendeje azonhan megörvendeztette

Zoltan Fejedelmet еду Fêrji‘lú magzattal , a' kit

ô Taksonnak nevezett: ennek szèp, és ладу sze

mei valának, puha, és fekete hajszàlai, ‘511315

ke, mint az Oroszlánnak. _

‚20111111- tehát az ö Vitézeinek viszszatèrések

utánn Magyar Qrszàg’ hatânait ki szahta volt: a’

Görögök l'elöl a’ Vazil kapujáig, ès a’ вы: föl-l

dig; a’Dalmatàk felöl a’ tengerig, hol Spalata

Vat-osa vagyon :,‚ а’ Németek felöl Gnncil hidjáig‘. ‚

’e engetlelmet adottaz Oroszoknak, kik Álmos

'Feietlelem'meh az ö Nagy Atyjával, e’ földre

jò'ttek vala, hogy попе’ tàjon еду Vàrat épigse
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nek, a’ melly Vidéken a’ Mosonyi Fertön tůl nem

kevés Beszszusokat is helyheztetett, az ö стада

nak oltalmazása мёда‘, ne hogy ~itlövel а’ Néme

_ gek a’ nékiek tett boszszuságért Magyar (Эх-лёд’

határait feldulva pusztitanák; a’Tsellek felöl pe

dig a’Morva vizéig vetette a’ határt, olly kötés

alatt, hogv~ azoknak Hertzege esztendönkent adót

_ 1 fizetne Magyar Ország’ Fejedelmének; ugyan e’

szerént a' Lengyelek felöl a’ Tátra'hegyéig, а’

mint ez elött is мышца vala az Ország’ határát

Bora, a’ Böngér fija. Zoltán Fejedelem , és az ö

Vitézei igy meggyökeresedvén ezen áldott Haza

han ‚ Felesèget vön a' maga Fijńnak, Taksonnalc .‚

а’ Runok’ földêröl , 's még èlt'èben bévette Fö'

Embereinek esküvését azon Fija’ rèszére, ès azt

Fejedelemmé , 's Uralkodóvá tette egész Magyar

QW'E- Orszâgon; ’s ezutánn , ugymint kilentz száz неду

ven hetedik esztendeje után Urunlt’születesének

három esztendövel kiköltözött e’ mulandó ‘1163

hól. '

Takson llasonló vitézsêggel viselte Fejedel

mi Pàltzáját, ’s Német, Frantzia , és/Olasz Or

szág‘ot töbh izben megnyomorltotta Vitézeivel.

Ekkor Ottónak _, а’ Németek’ Hirályjának Ellen

ségei utálatos latorsággal az ö meg'ölésére igye~

keztek: a’kikis ., minthogy a' magok tehetse'gé

,vel semmi roszszat nem tselekedhettek volna né

kie , a’ Magyar-ok segetlelmét kivànták; тех-Нид

ták azt, hogy а’ Magyarok a’ megszokott badi

dolgokban gyözhetetlenek volnának; és hogy az

Isten ö ńltalok a’ maga _llaragjának ostorát sok Or

‚ ßzâgolil‘a kieresztette légyen. Azeri: az .ö Höve

teiket ama'lladakozó Fèrjfìuboz , Takson Fejed'e

Iemllez kîildöttèk, és, sok aranyot adván' nékie ,

llérték, Воду a’,Magyar Vitézekkel iitne rá az I

említett Otto' Rirályra. Takson Fejedelem tehát ‚

mar ugy is, mint édes Alyja, Zoltan., a'vharag

D
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Не“ boszut знала, nzohnah hérésëre, ’s pénzère

“ты nagyobb tíizzel híildötte Надя}! azon Otto

„Z9

Német. Fejedelem ellen, Botontl ‚ $1’а1ю11в‚ és '

Urhund Vezêreh alatt ‚ hih is ujra Baváriat , Sváh,

Szász , és Turingia Orszàgohat fegyverrel rah

lottàh ‚ pusztítottáh; ès az свел Frantzia Orszá

got hegyetleniil nyomorgatvàn, ’s az Istenneh'

Szentegyházaiba berohanván ‚ azohat szörnyíihép

pen fosztogatláh. Onnèt а’ Szenoni meredehen,

és az Alimini Népehen Мех-езды fegyverrel utat

nyitottah magohnah hilentz szàz negyven nyol

tzadihban. Igy meggyözvén azohat az igen hada..

hozó , ès a' helyeh természeti állása szerént na..

gyon bátorságos Nemzetehet, a’Szenoni hegye

9138.

hen àltalhelteh, ès Szeguza Városàt megveltèh.`

Taurinát azutánn ‚эта: igen gazdagwvárost os

trommal hezehre шнека‘: meglátván pedig

Lombárdiánuh sih Tartományját, ama' mìnden

jóhhal biró, és felesleg is bövelhedö Olasz Or

azágot egy sebes futàssal majd egêszen elrabl0t

táh. Botond, és Urhund mind azon Nemzeteh'

meggyözte utánn, Haza‘felè têrneh. Otto azon

ban ‚ a’ Nêmeteh' liirályja , lest vetett a’ Rajna

vìze mellett hilentz száz ötven ötödih esztemlö-95513~

ben, ’s Országánah minden erejé‘vel reàjoh ro

hanvàn., sohahat megölt hözzíilöh: Botond pe

dig, és Urhund, az ö Hadisereg'eihhel inhább

aharvàn a’ hartzhan meghalni, mintsem тег а’

magohnah tnlajdonitott diadalmat elveszteni,

megátalhoclva nyomjáh Ellenségeihet, 's azon

iilhözetllen еду némellynagyVezért, és igen ne

vezetes Férjliat meg‘ölteh., ’s a’ többiehet na

gyon ‚ és sulyosan megsebesitvèn ‚ fulva szalaszt

jah, ragadományaìt felprètláljáh ,_ lugy jönneh

víszsza Hazájohha negy gy'ôzedelemmel. нага èr

ven, Botond ’ azonnal halálos betegsègbe не“.
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’n meghalálozott; holt Teste ltözel а’ Verötze pa..

мыши temettetett vala,

Talmon,y valamint az Ellenségnelc rettentésé

re volt, иду a' Magyar Hazának minden глаза“:

1еНуеэ élteben llatalmasan , ’s bèliességesen birla.

Azèrt soll liíilföldielt lliilönbllülönbl'ele Малые

[еЬЬЫ tódulva jöttel'. hozzája: nevezetesen a’Bol

gárföldröl Bìlla , 'es Воин ‚ nagy Nemes ига!‘ ,

szàmtalan Izmaelieltllel, a' “дней а’ Fejedelem

Magyar Ország’ sok Helységeihen fôldeltet а)“;

йыюхоцд ’s azon fellül ama Várat , nielly Pestnek

hivat'tatili öröliösen néliielt arlta. Billa рейд, ès

az ö Ottse , Вона ‚' а’ liinek Nemzettségèböl_szàr

шагам az Ethey, tartott tanátslmzàssolc ezerént

>a’ magollllal hozott Népböl hét rèszt az emlitett

Чад-пай szolgálatjára adtall., а’ harmarlik részt pe

dig a’magoh maradéliainalc hagytàlt. Ugyan azon

Tartományból jöveëlilaor еду igen teltinteles

Hetèny nevů Vitéz,llsinel« is a’ Fe‘jedelem földe

liet, ès egyèh hirtolioltat ajándéltozott. 'Pal'.son

Fejedelem petlig nemze egy Gejza nevů fiat, Ma- ß

gyar Ország’ ötödilt Fejedelmét: Ennek idejèben

a' Beszszusoli’i'öldéröl jöve egy Hertzegi vèrböl

származott Vitez ‚ Мпед neve Ívolt Tomizoba , az

Ur'ltund Atyja , llitöl szàrmazilt a’ Tomay Nemzet

’tse'ggl annali Taltson Fejedelem ada lalió föltlet a’

Bemey részelsen a’ Tiszaig, a’ liolmost az Obádi

rev vagyon: ez a’ Tomizoha elèlt eg'êszA s_zent

lstván Hirálynalc a’ Talison’ Unoliájànaltidejéig.

Milior pedig Bold-og Istvan Hirály az‘életneli lgé

îét hirdetnè, ’s а’ Magyaroliat Keresztelnè; alt

т‘ 'romizobahivságos lévén а’ Hìthen , nem aliart -

Кегезиёппуё lenni; lianem Feleségèvel Vinuros

nal, az lObád‘i rév mellett eltemetlsezett , nehogy

meglceresztellœflven , а’ Hristussal élnénelt örölt

he. De Urltund , az ö Fija, Rereszténnyé lévén ‚

él а’ Ilristnssal mind örölilié.

Illy
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'Illy emléhe'zetes történettel végzi a’ Magyar

Riràlyi Jegyész ezen nevezetes Historiàját, melly.

böl merô egyenes szivíiség, ’s igaz lelhiiség tíin

dann. м. Hogy what Almas' Nemzemégaaui

látólszàrmazottnah-lenni itten több izben hizo

nyítja : tsudàlni lehet azohat ‚ а’ hih ezt tsah szin~

lésneh lenui àllltjáh, Ugy темпы‘ ezeh7 hogy

enneh birlelésèvel tsah a' Nemzeteh’ nagyobh ret

tentèsére igyehezteh légyen a’ Magyaroh. Igen —

is; de a’ valóságos dolognah hirlelèsével. Пауза‘

is mi szühség lett volna egyéhhént Attilàt emle
getni i’ Mertha jól visgálóra veszsziih ezenvM'a

gyarohat, majd annyi АННА! találunh hözöttöh,

a’mennyì Hadivezèrehet. Söt nagyobhahat tetteh

ezeh , mintaz. Mivel ezeh egész Német, ès Fran

tzia Országohon heresztiil rontván , `a’ nagy ten

gerigSpanyol Ország’határáha, 's innét viszsza

a’ Pirenei hegyeh mellett az Alpesehen àltal Olasz

Orsza’gra rohantah ‚ ’s ezen tél-teh viszsza diadal

mas fegyvereihhel. lllyent At-tila nem tselehedett. 4

De megmutatta Almos’ Nemzettsége Attilától va

ló származását azzal is; minthogy annah Какой!

örôhségiilbirnà. Végre megtzáfolhatatlan а’ Ма

дует 1\1етге1пе1‹ ezerànt az egész Világ hallattára

lett mindenhai hizonyítása.

V. Szakasz.

Az elô ада!‘ Magyar Törte’nef,Íro'jánalsl

meguitatásáról. ‘

Nevèneh elhallgatásáva’l tsah‘Belae Regis

Nataríus: az az : Bela,Rirályqegyészszéneh ne- _

vezvén magál: ezen elsö Történetirónh , a’ Tudóf

вода‘ elleuhezô vélehedésehbe llozta maga eránt:

bOgy hányodih Bela Rirály’Jegyészsze volt ‘Ё De ,

bogy ezen мышцы Hancellàri Hivatalt elsö

Magg/uralt esme'retm F
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Béla Hirály alatt viselte légyen; már azzal is oda

пиши ‚ьоёу бш liìilömhözetlen nevezi, és пай

Ez elöttvolt Ilirályoltról tészen emléltezetet. Ez!

tartjâk Petrovits Jósel', jeles Törvénytudó , ès

Ilatona lstván , az Orszńg’ Történetirója; de иду,

hogy amaz azt sem ellenzi , ha valalti második

Béla’ Jegyèszszéneli àllltja : emez pedig taak azt

nem engedi meg, hogy tizen harmadilt századbéli

lró volna ezen nevezetes Jegyészünli. Cornides

Daniel ezen elsô Történetiróliról egész Rönyvet

ìrván ‚ azt Удача: hogy azt sem az Elsö, sem a’

Negyedilt, hanem a’ Másodilt, vagy harmadik

Béla Ilirály’ Jegyèszszènelt lielljen tartani. Ha

мы“ azon oltoliat ‚ mellyeltElsö Béla Rirály'ide.
je ellen ezen Irónk eránt elöhord e’ Tudós Corni- i

des, nyilván megtzál'oljuli: hogye’Jegyész elsô

Béla Kiràly' Jegyészsze volt légyen, Aelemmit se

lehet ltételliedni. Lássuk ‘ем: azon olioliat.

_ 1- Almus , ugymond a'Jegyész 5~dilt Feje

zetllen, az az: Szent; mert az ô Nemzettsxègèhöll

sol'. Szent llirályolc , és нед-{идей valánals „те

iendöl¢.„ßizonyos pedig, hogy а’ liilt Szent Ist

ván, és elsö Béla Ilirály ltözött Hirályltodtalt .‚

Péter, Aha., és András., ltegyetlen, vérszolîió,I '

es ragadozó Rirályok yoltali; ’s az utolsó (Рода

nyoli liahonaságainalc is-ltelletinél töbhet enge

den; Úttsènelç is I. Belánali Щи; Ellensège volt:

ha мы“ а’ mi névtelen Irónk I. Béla Ilirály’ ide

jèben élt, nein Енот; miliént emllthetett Ма

gyar Sz. Rirályolsat , 4és Hertzegeliet.” ‚ ‘

2, A’ mi Könyvszerzönlt а’ 11. 2li- 2T ëS 57ilt

Fejezetben ugy emléliezilt Sz. István Hirályról,

mintha màl‘ a' Szentels’ Lajstromába lett volna ili

tattva. De aztliilii tudja: hogy/I. Istvánt a' Во

mai Pápa Sz. Iiiâszlò keréséreirta légyen n’ Szen.

telt’ számába. Mivel pedigSz_.Lâszló meg LBéla ,

$а1атрп , ёзЪБера Hirályoli uta'nn jutott a’ Ma

w

О



‘lo )a- 85’

~@yar паштет bizonyos az ,_ hog-y af mi név

telen Irónk éppen 'nem volt-I, Bélallii'rály’ .Ie-_

gyészsze.”

3. Ома": azt sem де]! elhallgatni; hogy

ezen Iró Magyar Országot azon Deák Rönyvében

mindenkor Еду írja: Hungaria. Észr‘evette pe

dig 'l'imon Samu, a’A ki mind latta,` ‘mind nagy

ezorga'lmatossággal általvisgálta Hirályainknak

régi Leveleit; hogy. II. [этап elött igy iratott:

Ungaría. Elsôben is, ugymond Timon in Imag.

Hung. nov'ae Cap. 1. pag.' ¿pezen szólno'zrUngq-l

ria ; II. István Iiirály adta a’ H betíit: a’ 'kit 032

tán _követtek a’ többi Hirályok. А’ honnét ismët

követk'ezik; hogy e’mi Rönyvirónk más Béla Iii

rálynak, a’ ki II. ~Istvàn utánn Rirályliodo'tt, nem

pedig I. Béla Rìrál'ynak , Jegyészsze vala.

I4. Tovább: leginkálbh erösiti a’ mi állitá.

nunka: ezen szó Torneamentum; mellyel а’

15G-dik Fejezelben él a’ névtelen Iró , mondván : „

cum Clypeis , et lanceis maximum torneamehtum

facie'bant. (az az , paizsokkal, és dárdákkal igen

“аду bajvivási mulattsâgot tesznek vala) Bìzo- .

nyitják pedig a' régi Irók.; Ällogy azon' Бей szó :

Torneamentum; tsak a' tizenkettödik százacl’

közepén keletkezett a’ Deákoknál. Elöhozzàk ezen

3161йёийпбзепггеузйпвей Ottó „ее Hedevipus‘,
Fridrik‘Tsászár' Törtèneteiben. _ l ~ -

5. Vègre minden kételkcdést elhàrit` Áa’ név'..

telen Irónak ¿i5-dik гамме , mellyben ‘emléke.

zik a’ Peturgozi erdŕ'n‘öl.~ Elöaflj'ák tudniillik a’

mi Honilironikáinak , és Ванда!“ Anglrás; hogy

Быть", ищу“ Orszâg’ Hirályja erös Hadat 11111

ůött az I_llyrikomi rèszekre , ’s az által Péter, Dal

mâtzia’ Hirályjn а’ Ре1ег5оед1 liegyeken _elejtetetg

’s megölettetett Iégyen. Errol pedig Reza Simon

az ö Hronik'ájában , gnellyet; I_iun László Hirálynak

aja'nlottyala, igy 91.611„ Ez (IiálmÉn Hirály) he.

_ _ ` 2
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ltiildvên Hadiseregèt Dalmàtzîába, elemésztette

_Péter Ilirályt , ki a' Magyaroknak a’ Gozd llegye- `

Vlten eleikbe menvén, az emlitett hegyekeu meg

gyözettetett, ’s megölettetett. A’ lionnèt .azon

hegyek mainapig Peturgozdiának neveztetnek

magyarul.'l Haшт azon erdös hegyek Ilálmán

nak a’_I’éter Ilirályon ‘ген: gyözedelméröl nyerték

a’Peturgozdia nevet: sziiksêgképpen kò‘vetkezte

_tödikì hngy a’ nèvtelen Iró ezen Peturgoz nèvvel

_ élvèn', más Bélanak ‚` а’ ki Iiirályaink’ rendében

Hàlmánnál utóbbi vala; ’s nem I. Bélának 1111211:

'ben èltlégyen.

б. Iiözönségesen bizonyos az , 'hogy I. Bé

la, Adalhertns nevet viselt, ’s âllandóan ezen

nèvvel nevezödött a’ Rirályi Levelekben. 13120

nyàra Radó, Nador Ispány' Levelében ,' mellyel

.1057-ik esztendöben a’ Sz. Demeter Illastromát

` Maui-us, Pétsi Piispölt’ hatalma alá adta, nyilván

olvastatnak e_zek„ Andi-ás, buzgóság'os Iiirály

пай, ’s az ö Otstsènek , gyözlietetlen Adalbertus

I-Iertzegnek engedelmével  Ismét:„ Hèrtem az`

én Uraimnak is, András Ditsösse'ges l‘líràlynak ‚

és Atlalbertus Jóságos He‘rtzeg‘nekA kegyelmèt. -f

.Andràs Hirály pedig Badó , Nádor Ispánnak ezen

" Le-velét megerösítvén igy: „Én pedig Andrés Iii'

rályl, ès az en Redves Ötsèm , Adalhertus Her

tzeg- Elöadja ezen levelet egèszen Schmitth

' Miklós az Egri Pîispökökrôl irtt Iiönyvében :,V’s

jól jegyzi megs, hogy I. Bela I. András Tes'tvérje,
'más Iiiràlyi Levelekben is Adalbertus „мы ne

vezÖdi-kN-I-,Q‘Azert a’ mi nevtelen Irónk, ha elsö

Вы? .legyèszsze lett volna, Adalberlus Hiràly’,

nem Bela Hiràly’Jegyészszének Яна volna шага‘.

‚ ` ъдйруаььы a’. mi névtelenIrónknálal15-ilt

Feiez'et'ben e’ következö szók olvasta'tnak 5„ De

` Andrés ,Iiirâly ада’ .földet feltserèlte mert nere-_

te azok'o'n a’résïzek'en'lakni azl ö Felesége, azért ,_

y. I

d
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m'welhogy hözelebb volna s'zíiletése földèliez;

шеи az Oroszoh’ Hertzegéneh Leánya vala- Itt

a’ mi Irónh иду emléhezih L_,András’ Feleségé

röl, mint tégen megholtról, mondván: mert az

Oroszoh’ Hertzegéneh Leánya volt. De, Saifna

burgi Lambert’ bizonysága szerént, ez шев- I.

Béla Riràly’ halála utánn is soháig‘ élt: azért ezen ‹

Kirâllyal egyidöbeli nem volt a' mi névtelen

Irónh. Ногу itt elhalgassam; Богу nem lett vol

na néhi sziihséges, tudósitani Polgártársait: hi

volt I. András’A‘t'yja i’ hi az 6 Felesége Р ha I. An

dràs , és Enneh Otstse I. Bèla alatt élt volna. Mert,

hogy ezt nem tndtàh volna а’ Magyar H_azaliah ,

azt el neml lehet hinni. — _ ’

3. A’_mi Jegyésziínhhogy I. Bélánál'sohhal

utólihi légyen: azt a’ Magister-Metzler-titulusból,.

mellyel magát печей, legerösebben megmutat'

juh. Mert ezen tisztes Nevezet legeslegelöszôr

IILBèla Hirály’ Leveleihen jön elö: ez elött ре

dig semmi régiehb Irásohhan'fel nem találtatih. f

Világos tehát , hogy I. Béla Hiràly’ Jegyészsze

nem lehetett a’ mi nèvtelen Irónh.

Ezehet itèletesen megvisgálván a’ tanulttsá»

gos ‚ ésjól ohoshodó Ember, azonnal làtja azoh.

nah erôtelenségét, ’s tsudálja; hogy Соц-11111126

Dânielt, a' hi Hazánh’ dolgainah elöadásával elsö

Tudósainh hözött érdemlett helyet magánah ‚ аг

ra hirhattàh ezeh, hogy Anonymusunhat tagad

ná I. Béla Riràly’ Jegyészszéneh lenni: holott

Enneh, mint elsö Magyar Történetirónah régi

ségèt legjelesebben szembe tiinteti. Rostáljuh

meg tehát rendihen az 6 ohvetéseit.

l. Az ö elsö Ohvetéséneh áiheretlensêg‘e tsah

lz ô halodih ohvetésèböl is hitetszih: a’ hol Radó

Nador lspány’ Lev-elében иду adódih elö LAn

clrás, mint buzgósâ'gos Király. Hog-y ‘a’ pogány

Magyaroh’ elsö zúdulásánah ellene nem лезвие
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magât: ‚и! nem roszlellliisègénelt , hanem tehe

tetlensêgének liell tulajdonltani., Lam’ mihelyt;

meglioronàztatásával a’ Fö Hatalomra Марш! ‚

azonnal az» Istenhez tèritette fa’ pogányltodó Ma

gyaroliat, ugy hogy innét Hatholikus névvel'tzi

mereztetnélt. Béla (Живёт! lett` egyenetlenségei
is a’ Hizellsedöli’ gonovszsága sziilte , a’ lti‘lt annals

ö ellene való törelterlése erànt elhitettèk volt бич z

ésigy, a’ mit az ellen tseleltedett; ezt maga ol

talmára intézte. Ezt tehát Рыси-е! ‚ és Abàval

egyhe szíirni nemlehet. De még azokat sem lehet

mindenjósàgtól megfoszta‘ni : mert, hogy az ls

tenhez nem lleves buzgósâggal voltanalt, azt

eléggé liilátnl onnét, hogy minllenilse az ö tôle

èpittetett Szentegyházba temettetett vala. Az

utánn: azt maga is megesméri а’ Tudós Cornides ‚

hogy Anonymusunk az ö Béla Hirályjánalt, a’ И

nek Jegyészsze volt, halála utánn irta ezen Histó

:riáját: azért helyteleníil határozza az említett

Hiràlyoltra az ö oltosltodását. Már pedig LBélá

nah emléltezetes buzgó uralltodása Magyarjaiból

a’ pogány liajlandóságot annyira ld irtotta ‚ hogy

osztán állandóh maradtak azok a’ Heresztény Hit

hen. Ezen jó lellu'i Rirály’Fijaiban is , 4 Gejzában ‚

ЬёжШЪап; ès Lámpertban latta a' Hitnek @zent

erhöltseit az Anonymus: azért méltán emléllezhe

жен a' Magyar Szent Rirályoliról , ès нашедш

röl. Az Apostololitól eredett szohás szerént pe

dig», a' Lili a'lieresztényeltet Szentelmek nevez

tek volt, még inltább emléliezhetelt azon forman

Almos Rirályi Maradélairói; a’ nik mind eddig

szalmdás nèlltiil megtarlották а’ НаНюШю Hitet.

II. Turlva vagyon az a’ Ileresztényelmél,

hog-y a’ Martirolr, és egyéb ltiílönös szentségii

Embereh mindenl‘or tisztelettel méltóztatódtak

az Anyaszentegyházhan: ’s enneh elsö idejèben a’

Püspöli, és az ö buzgó~Népe mindjárt azon Reli-.
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gyìòî tiszteletre méltónah esmérte azt , a' hit az

ö szentiil viselt élete , ’s ezzel érdemlett {выдаё

telei a’ Mennyei örömben lenni nyilvàn bizonyi

tottáh. Szent István’ idejében pedig hilentz száz995.l!.

hilentzven harmadih esztendöhen hezdödött a’

Szenteh Mêltósága azon tiszfeletre a’ Bomai Szent:y

Sze'h által , a’ mellynél vagyon az elsö Hatalom az

Anyaszentegyházban , nyilvanságos szent szertar~y

tással hihirdettetni , midön Szent Uflálrihot tizen

ötödih ‚1.1003 Papa több Piispöhöh, ’s Papo'h,

és Diaéonusoh’ tisztelhedésével а’ Szenteh’ szá

mába ihtatta volt. Mind‘azáltal ezzel meg nem

sziint az; hogy azohat, a’ hih Szentség’ illatjával

mnltah hi e'világhól, Szentehneh neveznéh: igy

nevezödött tehát mindjárt Szent István is: ,igy‘

nevezte ötet Sz. László Hiràly is a' Veszprimi Piis

pöhségneh atlott Levelèben esztendövel elöbb,

mint canonizáltatott Az. Anonymus is tehát, hogy

бы: Szentneh nevezte, onnét ép’pen nem lehet

hövetheztetni, hogy I. Bela Hirály’ Jegyészsze

nem lehetett. x l
III. Ezen ohvetést semmisitih már Sz. Ist-l

yânnah több líirályi Levelei ‚ hi is a’ Pétsi Päs

pöhsèg’szerzésèröl adattotigy hezdi : „ In nomi

ne Sanqtae Trinitatis ‚ et individuele Unítatis

Stephanus Hungarìue Hex. 4- Da'tum X.

Halendas Septembris. Indictì'one VII. Anno

Domini millesimo nono. Pio Step/tano Re»

guante anno. Actum in Cíuitate Jauriana,

A’Veszprimiröl : ,‚ In nomine Sanctae, et indí

viduae Trinitatis. Amen. Stephanus Deïgra

tía Hungarorum Hex.  Datum in SoIy, apud
Capellam Beati Stephanì Prnta Martyris ап

по ab'lncarnatione Domini millesimo nono.V ‚

Atljuh ide meg Sz. István’ Leveleihôl azt, ше11у4 '

nek hezdetét maga is elô adja Cornides'az emli-

ш: Vindiciae Arionymi Belae Regis Notarií
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вечный Rönyvêben; ugyan azêrt annál tsudála

toàabb ezen ö vitatása: igy vagyon pedig azon

Baltonybeli Apáturság fundáló Levelének liezdete

ö nála is р- 16815, Uníversorum Christifidelíum

sane intendat discretio, quod dum in terra

Hungariae Chrístianae religionis per Dei gra

tìnmnava pullularet professio etc." Hasonló

ltéppen iratilt azon szó I. Сера Király levelèhen ‚

mellyet a' Garan mellélii Sz. Benedelt Apátursá

Едва!‘ adott, mondván: ,‚ In nomine Sanctae

Trinitatis, et individuale unitatis , Patria, et

ЕЩЕ, et Spiritus Sancti. Ego Magnus , qui et

Geysa , supremus Hungarorum Dux, postea,

vero Gratia Dei Hex consßcratus, Belae Ве

gís Filius —- ” Ugyan Ennek Testvérje , Sz. 1.515:

ló llirâlya’Veszprimi Piispöliségneli 1082-e adott

Levelét Еду ltezdi: „ Ladislaus Dei Gratin Hun~

garorum Rex., Belae Begisfilius, omnibus

Christo devotis , quicunque sunt, et erunt in

sempiternum, èalutem ín Filio Dei glorio

ваты-135’ vègzödik : ,‚ Nos igz'tur ob reveren

' Мат omnipotentis Dei, et Beati Michaelis

lluic scripte nostrum regale Sigìllumfècimus

‘apponi per manus Magisfri Fabiani Vice

Qgncellarii nostri {Юань Post Incarnatio

nem Domini nostri Jesu Christi Millesimo

octuagesímo secundó.” Ezeltböl igen nyil~

vánságos: melly nagyon elbódult légyen Corni»

des, azt âllitván Timon Sámu utánn, liogy II.

István Hirály adta ezen szóhoz: Ungaria, a’ H

betiit, ’s irta legelöször: Hungarìa: holott màr

Sz.. lstván Hirály'Leveleiben olvassulc ezt, a’mint

maga Cornid'es is elö adia. Olvassuk Сера, és —

Sz. Lászlń Hirálynál is z Ennell. pedigUnoltáia lè

vén II. István , hogy telxát ez Яма volna elöször

ezen szót: Hungaria; `igen ltépteleniil monda

ti'lt. Ezen'ltéptelensègböl azt ltövetlieztetni; liogy

`

l
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a’ milegyêsziink II. Illtván Rirályntánn uralko

dott Bela’ Jegyesze vala, nem pedig I. Bela Ki '

ràlyè: mèg nagyohb kèptelenség.

IV. Ezen okvetését maga megtzáfolja a’ Tu

(lós Cornides ezen névtelen Irónk’ oltalmára irtt

Hönyvének 50g-ik lapján: a’hol nyilván megmu

tatja 5 hogy n’ Magyaroktól tanulták 'mások is a’

bajvivàsi mulattságot; ’s ugy tax-tja, hogy ezen

Deák neve is: Torneamentum , ezen Magyar $26

bóltsinàltatottì Torna. Ugyan is Theophylactus

Simocatta lib. 2. C. 15. emliti; hogy az Avar-Ma

gyarok' моча lett volna az; a’ kik ezen szót: Tor

na , иду vették , mint artzal fordulni , Theopha

nes szerént. Mi__„pedig tudjuk, hogy nem tsak

Torna Város, ès Vármegye; hanem а’ Torna vi

ze , 's е’ mellett lévö Helysèg is mainapig fenn

Iartja ezen Magyar szót: és ettöl eredt szovunk:

Tornátz, melly jelenti a’ szohák elòtt való térsè

get , hol leginkábh szoktak forgolódni az Embe

же!‘ , mint a'Baivivók a’ fegyveres játékban.

V. Béla Hiràly’ Jegyèsze a’Peturgozi erdô-__

röl emlèkezvén , még inkább megex‘ösit henníin

kei abban; hogy I. Bela Király’ Jegyésze voli z.

mivel az ottan történt gyözedelméröl Hálmán Ri

l‘álynak éppen nem emlèkezik. Mert , hogy errôl

megemlékezett volna, ha utóbb irta volna ezen

Históriáját, ezt tsak onnét, is làthatni: hogyV a’

Vertes идём-61, те11уе1 Е1ёдпе11 ад 011 vala Ar

ред , tévén'emlèkezetet , mindjárt kijelenti; hogy

azon erdö a’Németeknek ottan elhánytvérteikrôl

hivattatnék Vértesnek. Bizonyára itt sem hall-_

gatta volna el; ha onnan szàrmazott volna a’ lPe- \

turga’ nevezet, miyel ottan Péter Dalmata Hi

ràlyt _elejtették a' Magyarok. Hanem hogy innét

azon elöbhi nevezetét Petergazdia névre vették

a’ Magyarok: azt 11111- igen hihetöleg aclja elâ'

Нева Simon. Söt szólván Arpádalattlettelfoglq
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lásáról egèsz Horvát Grszágnak , ennek Sz. Lágzló

Hirály âltal ujolag lett elfoglaltatásáról sziikség..

képpen tett volna említést e' mi Hirályi Jegyé

сайта!‘ ‚ ha ezen történet utánn irta volna az ö Hi

stóriàját. Ezt tehát hogy annakelötte irta: nyil

vân Мнений“; ’s ebhölis meg‘bizonyosodik; hogy

I. Bela Hirály’ Jegyészsze volt.

VI. Már oda fenn a’ harmadik okvetésre elôbo

zott liirályi Levelekben láthatni: hogy mindGejza,

mind László Rirály magát Béla Rirály Fiának ne

чей; ‚а: Ez, ugymint Sz. László meg az ö Országos

Végzemênyjében is Bela Iíírály Fijának n`evezte

tik. 'I‘ehát nem igaz ‚ hogy I. Béla állandóan Ad

albertus névvel nevezödött légyen a' Riràlyi Le

’velekbenz söt az elöhozotton kivíil egyet se tu..

dott nevezni Corni'des. Ama névvel pedig nem

tsak Fijai , hanem az Országis mindenkorditsöi

tette, ug'y hogy, mikor már több Bélák jelesí

tettêk Юта“ Hirályaink számàt., mindjárt I.

v Bela Királytértették a' Hazafiak, ha tsak tsupán

nevezödnék is Bela Hirály: azért minden 110126

adàs nélkül szo'kták ötet nevezni. Elóg hizonysá

Vgnnk ebben az Arany Végzemény, mellynek hu

поп harmadik Tzikkelye szerént rendeltetik :

h'ogy ui pènz Bela Hirály’ pênze szerént verettes_

sek. Kiki {ища mindjárt, hogy l. Béláról vagyon

itten szó; ámbar utánna immár kettö Hiràlyko

'dott azon névvel.; ’s III Bâle vala éppen az Atyja

II. András Iiirálynak , kinek Hirályi Nevével erö

sörlik azon Arany Végzemény. Azért a’ többi kör- _

nyíilállásokat ide èrtvén , ezen Iíii'àlyi Jegyészt

meg inkább I. Bela Rirály’Jegyèszszének kell es
mèrnl'ihk. I ’ ‘

VII. Ezen mondás: ‚, az Orosz Hertzeg‘

Leánya vala; szoros értelemben annyit tészen:

Az Orosz Hertzegtölazületett. Azért nem le.

het ebböl ад következtetnì; hogy az ezt mon..

dónak idejében, nem élt mar azon в2ё1ешёпу‹*
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Анны inhábil nem lehet ан ugy venni, ha

Leànyròl vagyon a’ szó. Mert hözönségesen

igy szohtunh szóllani: Andrásnah hèt, barom

уеду soh Leánya volt; de már egy sints. Az ezt

halló nem érti mindjárt arra; hogy azoh meg

holtah; hanem hérdezi , hová Денег? Az a’ fele

let: mind fêrjhez menteh. Е’ szerènt szólvàn a'

_mi Jegyésziinh is, nem lehet az Ö зима“ arra tsa..

(пай, hogy azoh által a’ Hirályné halálát jelen

tené. Azzal рейд èppenlxallgatni hellett volna az

Ellenhezöneh: hogy nem lett volna sziihséges а’ ' '

mi Rìràlyi Jegyèszíinhneh ‚ tudósltani Polgártár

sait: hi volt' I. András’ Atyja i’ Iii az ö Feleségèé?

ha l. Andrés , èsEnneh ötstsë I. Béla alatt ё]: vol

na. Merthogy ezt nem tudtáh volna a’ Magyar Ha~ —

zañah, azt el nem lehet hinni.” Ezen mondáanah

helytelenségét hihi láthatja. Ugyan is a’ Histori

husnah elsô jegyét teszi a’ töle‘iratott dolgohhal

való egyidöbèlisège.- A’ régi történetehet Iró is

azzal мы: hitelessè az ö Históriáját , hogty а’!

azon idöbéli öszintes Historihusohszerént adja elö.

VIII. Valamint hezdetêt, иду végezetét is

Sz. László Rirály’ Levelèneh , mellyet ada a’Vesz

primi Píispöhsègneh , elöadtuh a’ harmadih szám

alatt: holott nyilván megvagyon a’ Magister szó;

montlván: ,‚ Nostrum regale Sigillum fecimus ap

poni per manus мае-53114 Fabiani ViceCancella~

rií nostri fidelis ”'I‘el1át nyilvánságosan ellenf4

hezih az igazzal ezen mondás : ,. E’ Magister tisz

tes nevezetlegeslegelöször IILBéla Hirály Leve.

leihen )'ön elö: ez elött pedig‘ semmi régiebb Irú

sohban fel nem találtatih."Ezen tsui‘os hotlàsân e'

Tudós Fèrjfiůnalt an па! inhább leliet матом ç

minthogy'töhh izben említi ezen Levelét Szent

László Hirálynah. Mivel pedig ezen Hirályi Le

шине!‘ szerhezete másohban is igen egyez a" mi

Jegyészíinhével, шагом h_inyilvánodih: llogy

ezen Заем ‚ШгЫу’ Atyjánah LBèla Hirálynah Зе
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'gyésze volt Az , Osztán ezen Rirályi Jegyész em.

lltvén azon'liunollat, kilt az, elsö Magyarokltal

Álmos Fejeöelem alatt ide jöttenelc, egyszót se

‘шеи azon Выходя-61, kiket SzÄLászló Hirály

meggyözvén , ’s a’lleresztény Hatholilta Hitre té-`
lritvén, a’ Tisza mellett letelepített: ezt pedig

azon alltalmatossággal el nem hallgatta volna, a'

bizonyos; ha Szent Lászlónah ezen ditsö tette

utánn {на volna az ô Históriáját. Bolgár, vagy

Nandor Fejérvárrólis töbhszò'r szólván , el nem

mulasztotta volna emliteni a’ Magyarolmak a’ Gö

rögöliön чем ата’ nevezetes gyözedelmét , a’

mellyben вера, 60.1.‚ёз216 Hertzegelt föltéppen

jelesliedtek volt azon ‘Их-па!‘ megvételével. Te.

bât ezen jeles hadi'tételelt elött irta meg azon

Magyar történeteltet mint I. Béla Hirálynak nêhai

Jegyészsze. Hogypedig ez alatt viselte azon fé‘.

nyes Hivalalt: eléggé meghatározza , mondván : „

Néhai holdog emlékezeti'i ditsössêges Béla , Ma.

gyar Ország’ Rirályjának Jegyèszsze.” Mert a’

hizonyos; hogy~egyilt Bèlànalc se lehet ezen ne.

vezeiet; Ditsösságes; olly erányosan tulajdoni.

мы, mint I. Bêlánalt, a' lli három esztendei Or

szág'lâsa `alatt az elöbheni zavarodásban megrom

lott Hazát‘F'ejedelmi olmssâgàval olly ditsösség

re hozta , hogy abban a'szomszéd Biradalgi'alt |46

zött egyilt se tenne ki rajta.

 

Királyi Jegyésziinlt’ megvitatâsa utánn ide

illönek àllitom7 hogy szójegyeinliröl nehány

êszrevételeimet elöterjeszszem , annál inliáhb,

minthogy „мы helyén élni , minden Nemzet

nél’a’Jegyészelt’ltötelessêge. A’szójegyek a’ be

ШК lévén , n'yîlvánsàg'os az, hog-y azoltlçal иду

Íllell jegyezniink a’szóliat, hogy'ezclmek érthetö
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«ege semmit se szenvedjen. Иду 16151114, hogy

a’ Magyaroh a’ magoh betiijihet semmit se voná.

sositottáh: mivel a' Deá'h betíihhel is soh ideig

majd minden vonáß nélhíil élteh volt, а’ mint lát

juh a' régi Magyar Irásnhhan. Most рейд‘ mar

igen is sohra szaporodtah azon hetiivonásoh , из)’

hogy ott is megjelenneh azoh, a’ hol _èppen nem

aziihségeseh. A’ Magyaroh’ Históriájában ugyan

én is ezennel hatalmazott szohást hövettem, a’

‘быть utánn meg azt is hoszszu hangra успею

sitván, a’ mit mindenhor röviden szohtam mon

dani, а’ velem еду Tartománybéliehhelegyíitt:

de mostvalamintszólloh; ugyiroh. A’bizonyoa, f' ’

hogy annál hönnyebhen тегу az irás , és nyom

latas, és annál szehh, mennêl hevesebb vonásoh

lsal vagyon. Tehát az 01103368- parantsolja, h'ogy

a’ mennyire lehet , cltávoztassuh azohat; ès tsah

azon szótagohban használni ,y mellyehet az egèsz

Magyarság hoszszan hangoztat; mint: Вы. Láb.

Lódul. Többehben is ellenhezneh magoh höztt

а’ Magyar Iróh. Igy egyih Вел а’ C’hetiit szíihsé

gesnehìa’ másih sziihségtelenneh állitja a’ Ma

gyar Iràshan, azon hangnah ejtésére magyaro

sabbnah tartván ‘Га, vagy 'Ps-vel élni. Ha magá- ’

ban megeszméljüh; ugy tapasztaljuh , hogy mind

egy. Mertahárigy irom én: Czáh. Czomb. АЦП‘

igy: Tzáh. Tzomh; azon еду hangon olvasom.

Szinte ugy ezehet: Cáány. Csih; vagy‘Tsányfl‘sih.

Tudjuh azt is , hogy а’ Deáhoh a’ C’ hetiit hétféle

hêppen használjáh ,` u'gymint а’ maga hangján ‚ és

a’nàloh nem lévö H’betii hangjàn: amugy az e,

êsi elött; emigy рейда; a, o,u betiih elött , êS

а’ по végén. A’ Magyarohnál ellenben minden

magán hangzó betiíhhel megvagyon а’ C’neh a’

hangja: azért gondoltáh melléje а’ segéd betiit ,

hogyyel ne vétenêh a’ hangjàt a’ Deáhos Magya

год. De azt meg hell vallanunh, hogy e’ vègre

и

Q
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nem volt sziiltsèges átaljàban ezen hetiìt a’Z'vel

megtársosltani; minthogy az ab cében szlnte иду

ltimOndjult azt , valamint a' Deált; söt Nyelviink

benjelentö szó. Az említett oltra nèzve tehát elég`

lett volna azt ‘зад azon magán hangzólt elött tse

leltedni , hol a’ Deàlt elváltoztatja. Ugyan ezt

höltsen igyézte Sz. István Király a’ Magyar Nem

‚вещей Fö Mestere, а’‹1‹1пе|‹ azon Hirályi Leve,

lében, ellyel a’ Veszprìmi Píispöltsèget fondal

ta, igy làtjuk irva: Marczalfö. Abban pedig,

mellyel a’ Szentmàrtoni Rlastromot adományosi

totta, îgyvagyon jegyezve: Ceba. Ez' мыши

egy Fô Mèltóságnalt'; amaz egy Helységnek a'

neve. A'Deà'ltolt а’ ‘Г’ betíit is liètlféleltéppen ve

szil-i, ugymint а’ maga hangján ‚ és a’C’ hangjàn :

p. o. Sentio. Títius :‚ igy mondjált И: Sencio. Ti

cìus. Ebben is ltövettéli öltet a’ Magyarolt, de

иду; hogy a’ C’ helyett vêvén, a’ _fennjelentett

aegéd hetiivel nyilván megliiilö'mb'öztessélt. [Ку

találjult ezt màr Sz. László Hirálynalt azon Leve

lében, mellyet a’ Veszprimi Piispöliségnelt adotl:

vala; a’ hol ezeltet olvassult:„ Jobbágy nomine

Leu-rintz. Ugyan ezt javallja az oliossá'g is: a’

C’ pedig ez ellen társosítjult а’ Z-vel; minthogy

_ez semit se Феи а’ mellett. Arról is meg` ltell itten

emlèltezniinlc, hogy a’ cli, cs, ts', a’ Magyar

irásban azon еду hangot tegyen: hanem az elsöt.

màr ma tsa'lf. а’ Familiáib.I neveiben мощи!‘ hasz- _

nàlnì; ugymint Cháliy, Forgáeh, Zichyg'ugy
а’ másodiliatv is a’ tulajdon neveliben megtartjult .~,

a’llarmadiltlial pedig ltözönsègesen élni , johbal

‚ай. Mert a’ bízonyos, hogy ezen igèlmelt: Ta

nltsa ‚ Tèritse , az utólja; es ezen печей: Taak ‚
Tser, egyhangualt. Amott pedig sizîiliségealu'ep-Vv

pèn “щей 1‹е11 lenni; tehát emitt is ада! liell el@

niinlt, hogy az egyezöség ellen ne vétsiinli.
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Ugyan e’ végre visgáljuk Nyelviink’ termé

lzeteként; mellyik вы egyezöhb ezzel? Az e’

а’ ki igy ir: Leendö, Teendö? Vagy az, а’ ki

igy : Lejendö, Tejendö? A’ Magyar Nyelvnelí

közônsèges törvényje az., ltogy a’ jelentô módnak

a’jelenvaló harmadik szemèllyétöl megy az 131%

nek formáltatása; ugymint: szeret; szeretek;

szeretek; szerettem; szeretö; -szerelendö. Nè»

mellyek pedig ezen törvénynek a’ vèghetů’ feltse

rèlésével felelnek meg; ugymint.: lesz; az sz’ _

helyett v-t ‘ее: fel az aligmulttban; t-t az ввё

azen multthan; а’ jelenvaló rèszesiilöhen ismét

vvt; a’ jövendöben ezt ismét kihagyván , szépsèg’

okáért a’j-t veszi helyébe. .Azért ezen Igének for'

мы“ igy megyen : levek.; lettem д lévö; lejen- ’

dö. Szinte igy az ehez hasonlóké. Mertaz Ы];

multtban az sz’helyett v-t vesz fel, ’s nem enge

di magàt igy formálótlni: leèk. 'I‘ermészetes‘en

következik, hogy mindeniitt kipótolja az elha~

gyott betiit. Tehát valamint senki se engedì ezt

jonak: leek; иду ezt sem lehet jovà hagyni; le-

entlö: hanem itt is ki kell pótolni az elhagyo'tt

hetiit , igy: lejendö.

Tudósainknak ehben is vitájok vagyon: mì- l

ként kelljen a’ szenvedö , és nêmelly közép Igêk

hen élni a’ Parantsmódban , ’s еще! egyezökllen l’

Ha Így'e : szerettessék ., vagy igy : згех-епевзеп i’

Hogy amugy èlt ezzel ama’ hölt-s Esztergomi Er

sek , Kardinal Pázmàn Péter; es ama’ 'I‘udós Je,

suita Pap , liáldi György.; azt làlni ezeknek meg

betsíilhetetlen Rönyveikben. Söt az едем Ве

resztény Magyarsàg Sz. lstván Iiira'lytól Год‘:

mind е’ mainapig ezt gyakorolja az -Ur’ [111111156

gàban . mondván: „ Megszenteltessék a’Te Ne

vetl.”Mindazáltal nem lehet'azokat megvetni, ’a

fenyiteni , mint a’ Magyar Nemzet' meghântójit , ‘

e' kik igy mondjàka 's irják: szerettessen; szen

\

и
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teltessen; gondolkodjon; munkálkodjon. Me"Y

ezt inkább иду kell nézniink, mint Nyelvíinknek

hö tenyés'zösègét ‚ hajlèkonyságát , maga kedvel.

tetêsét, ès mindennèml'i versekre `alkalmaztatha

tóságát. Ha а’ Deák Nyelvben ditsérjíik azt, hogy

egy szót töbhfélekèppen ejt: mért: ne magas'ztal.

juk ezért a’ mi Nemzeti Nyelviinket i’ А’ terme

szet von arra henniinket, hogy, valamintföl.

diink’ jóságának ’s termékenysègének öriilünk ‚

ugy Nyelviink’ gyökerességèn ‚ szépségén , for.

gathatóságán meg inkábh ärvendjiink; minthogy

ez egyesít be-nniinket a’ Nemzeti Ditsösségre. Ve

душа е’ mellett észre, Воду а’ mi Nemzeti.

Nyelviink mind a' Nevek’ ejtegetésében ‚ mind

az Igék’ hajtogatásában igen természetesen

megtartja az ö utját. Tárgyunklloz képest lássuk

ezt az щит nèzve. Еду forman megy ez mind а’

tselekvö, mind a’ szenvedö, ’a közép Igéklren,

és gyönyörů származàssal. Dé, hogy hoázszas

ne legyek7 taak az ide valókat 11020111` elö ‚ е’ Sze

rent: — .

Tselekvö. Parantsmód. Egyes: Szeress. sze

ressen. Töhbes, Szeressíink.

'Szeressetek. Szeressenek.

Szenvedö~ Szerettess. Szerettessen ‚ vagy Sze

‘ rettessek. _

ТбЪЪев. Szerettessiink. Szerettessetelt. Sze

` ` Vrettessenek. '

Látjuk itt д hogy ebböl ‚ Szeressen , szàrmazik ezen

többes ‚ szeressenek : ugy ezen töhhes , вгегеп‘еве

аепе1‹, származik ebböl; szerettessen. Világos

f tehàt az , hogy ezen utólsó helyet a’ szerettesae'k

tsak nagyobb vérmesség, és szèpség" okáért tet/_ö

dik; mint követöje ennek: szerettetilf. Ugyan

azért szeressiik, tiszteljük e’ mi éties Нашими,

nem tsakennek áldott földe’ lakásàyal ‚ hanem ап

nak
„y
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nah igaz egyességetszíílö nyelvével is töhéllete

len llazaliashodván; ès Еду midden egyenetlen~

sèget атомами ‚ ama' mindenjóhnah Adóját ,

а’ Mennyei Atyát egyesüllt lélehhel ditgöitsüh:

a’ mire , mintláttuh ., Historiájánah ntólján is ger

jeszt henníìnhet Bela Iiirálynah igaz, Magyar lele `

И! Jegyèszsze. l

_Gauw

Második> Réaz.`

A' Magyaroh' Istenességèröl; а’ mit az [лет

bez való hötelességèneh tellyesitésével hell hi'l

nehhineh megmutatni: Mihént hibàztah ebben a’

lhîagyaroh a` töbhi Pogányohhoz hépest i’ Mihént

“змей az lclvezitö Hitre? Mihént szaporodtah

hözttöh az Egyházi Szolgáh i’ MitsodaElleneSseih

tâmadtah a' Hitben ? Melly tsudàlatosan rendeltea

tett Apostoli Kirâlyjoh , а’ hineh mind eddig,r a'

Hatholiha Hitben àllbatatos Hövetöji voltanah az'

ô Iiirályjaih? a’hövelhezö Szahaszoh nyilvàn elâ
adjàh. ' ’ l

I. s Z' ath а S'i.'

А’ Magyarok’ Hite'röl.

Az Emljeŕt az' ö Alhotója nemesltvétt OhÓSI‘O‘

dó èszszel, az ö megesmérésére ‚ ‘в imádására hè

pesltette: a’ mi a’ l-litneh, ’s Religional‘ funda-r

meutoma. De, hogy ehhen egyenesen eljàrjdn BZ

ohos emberi ész, hiilsöhéppen is hinyilathoztat

ta maga't „еще. Földi èletet mivel táplálja дуб;

nyörůs'égesen : и: néhi eleibe adta, tsUPá" egy

fa'nah gyiimöltsétöl eltiltván ötet ‚ hogy anual tö° `

Magyarok esme’rete. G
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ll'élle'tesélib' légyen engedelmessêge. Meg nm

tartvà'n az elsö Emberek ‘ezen I_steniparantsola.
tot,v Шлем elveszt‘ettélt töllèlletessêgjeltet, a’

nèltielt velöre jelentett hiintetésiil ezen halandi’)

sagra , ’s nyo'morů'sàgos allapqtra jutottalx, mel;

lyet mi Maradéltailt mindnyájan érezziili. Igy az

'ö hiintetö igazság’ával is megesmértette ушей! az

Emhereliliel de ugy; hógy egyszersmind irgal

masságât is ltimutatná, Idvezitöt igèrve'n ., а’ Ш

àltalmegszahadulna az Ember az örök haláltól, ’s

örölt èlete lenne. Ez КЕМ! azon Hit , mellyliö

zönséges volt az egésf Emberi Nemzetben egész

в’ Babiloniai zavarodàs‘ig.

Ezen zavarodással а’ Világ’ teremtêsének

|757E.ezer hét száz ölven hetedil'.` esztendejehen több
nyelveltre szaliasztotta az Ur Isten az Emberi Nem-l

вена: az ö ltevelysège miatt; hogy igy megalàz

Нашёл, az lsteni félelem annàl inliàbb шумы

nàazt az igazság'utján. De meg szörnyebben Ы

tsapott abból. Мех‘! az önyelvelt szerént eloszol

vana’ földön, 's eher. ragaszltodván, -majd mind

nyájan hálványozóliltàlettenel'.; ’s egyedůl Abra

ham’ Marailéltaibammaradt meg` az igaz lsteni

_tisztelet, ’s meg ezelmeli is gyaltorta nagyohb

‘rèsze a’ töbhi Nemzetel'.’ решат ДбУеЦе.

А’ régi Magyaroltnalt, kill. Hunyollnak ne

veztetteli, ebliéli tevelyedését., Mêle Tanjó alatt,

igy adjaelö Deguenes a’ Sina `Rro‘niluâiltllr'il:.„ A'

'Tau'ióli’ Udvara többnyire az Inltán hegyén volt.

Ille liivattatvan öszve az egész Birorlalomból min

«le'n es'ztenclöneli elsönapján a’Tisztviselôli, hògy

a’ Hözönseg’javára öszvesêgesen tanatsltozzanali;

'tanâtsliozá-sailmali Innepi álclozattal ‘(пеней Чё

get. Ugyan azoli osztán ötödili’hónapban Зат

ыпдъмгшеь öszve; a’hol az égncla, 's földnelx,

,ès Oseill’ hamvainah állloztalgvolt. Тамани“

iemèt ligìzônséges aGyiiléa` tartatott7 mellyben'az

‘‚_\‚
`

\
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Emhereh , -és barmoh vevödteh számba.‘ A’ Tanjó,

valamint hatalommal, ugy Religió'val is meg

szolwán elözni Alattvalójit, minden nap, Teab

örzöjitôl höriilvétetve, himent a’ térmezöre a’

Nap’ imádására: a’ melly szohást- ваш; is, mi

helyt látszott а’ 11016 , megtartotta vala. Hphánzi

Tanjó alatt pedig, a’ hi amaz utánn mintegy màs

fél száz esztendövel uralhodott, minden eszten

dòben pompàs Innepi дышат: tetteh, ugy mond

jáh a'liinai Hronihàh, az е; nagy lelhéneh." Ugy

látszih, hogy e' szerént áldozott Almos Fejede

lem is Ungvárra lett érhezésehor az ö Magyar

jaìval azért való háladasul, hogy az Istentöl nè

hih rendeltt ezen Hazába bejutottah. Eléggé rileg

tetszih ezehhòl , hogy Isteni huzgóságoh meg volt

ugyan a’ régi Magyarohnah is , de megveszteget

ve a’ Poga'ny babonaságtól , ámbar nem annyira ,

mint azEgyiptomiahnál, Görögöhnél, Romaiah

nál , és egyehehnèl, a’ hih ладу esztelenséggel

számlalan [нападет imádtah. Nyilván látni ezeh.

böl , ltogy az ész’ világánah gyámolítására sziih

seges a’ hülsò hinyilathoztatàs az Emberehneh,

hogy az Isteni Tiszteletben töhèlletesen megma

radjanah. А

Ugyan e’végre a’ Vil-'ig' hezdetétöl fogva ш:

30h Isteni jelentèseh szerent az öröh Ige megtes

tesíilvén az Embereh hözzé‘ szállott ‚ hogy модем

magát az ö Mennyei Atyjànah машет“ , öh'et`

megigazitsa, azöEvangyéliománah világánál az

igaz Hitben vezérelje: mellynèl fogvaaz Ember

az ôUránah Istenéneh maga szivét tellyesen felál

dozza; mind Egyházi, mind Világi Felsöségeh

hez tísztel'ettel , ’s engedelmessèggel légyen , ès

igy fenntartván Emberi мышцы, а’ jó 011161.

tsöh àllal az Idvezitö hegyelm'e erejével az ö igaz

boldogságát , mellyneh hivánâsat „мы: oltotta

a' BoldogsâU‘LUra , „öröhra megnyerje.

G2

\
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Mindjárt világltott ez a'Szittyai Magyarolt.

nali is , a’ mint liiilönösen ezeltnèl apostolliodou
nagy foganattal András Apostol. Nem ltevesen А

hódoltalt meg ennelt az elöször е’ földre liöltözött

Magyarolt ltözziilis 5 de meg többen под ltözzül ,

ШК másodszor ide jöttenelt: legszerentsésebbek

lett'elrpedig ebben a' harmadszor itt meg'szállott

Nemes Magyarolt'. Mert гид, mineliutànna to

váhb szàz esatendönèl Hadi ditsösséggel jelesi

tettèlt е’ Magyar Földet, Oszta'n а’ Heresztény

'Hittel, ‘s Religióval meg inltáhh ditsôsségesi

юным Gejza “мышь az Atyjának Taltsonnalt “

972. Е. halalával мы"; száz hetven ltettödilt esztendöben

ltezébe ~vévên а’ Magyar FejedelmiPáltzát, az ô

Ileresztêny Felesègènelt, Sároltának, Gyula ‚

Erde'ly’ Hormányozója' Leányánalt esdeltlésére,

’s II. Otto Tsászàr’ liérése're szívéhe vëvén a’ Ке

тевпёпуеъеггтегепеедъе néltielt az Evangyé

liomot nyilván prediliállani: a’ mihen legnagyohb

buzgóságot mutattali Sz. Voll'gangus, ’s ,Bruno

Piispöltök , es .SziPiligrinus 3Ьаш‘еаЬнпй Erselt ,

olly foganattal, hogy ezen Erselt azt irná VII.

’ Benetlelt Pápàhoz; hogy öt ezere'nl а’ föhb Ma

gyar'ok наши terteli légyen az Ur Hriatushoz.

Azétt ltönyörgött Pá'p'a ö Szentségénelt, hogy

rendelne Pannóniaban hét Piispöliöt, ММ itten а’
y Nêpet az Evangyèliom’ hirdetésével megvilágo..

sltvan ‚ az idvezitö Hitre téritenélt. Gejza osztán

maga is az Evangyèliom’ Hirtletöjitltiv'ánva hall

gatvàn , a’ Ratholilta Hitnelt igazsâgàt elesmér

979, E.ie ‚ ’s liját _is Vajliot, a’ Ш: Sàrolta шт; $262

hetven liilentz'beri sziílt vala nèlii Esztergomban ,

mìndjárt llogy 'oliosnlni Детей, taníttatta а’Кеь

resztêny Hatholilta Hitben, ’s jámborságban , ès

a’ Бей!‘ nyelvben. Sz. Albert Piispölttöl meg in...

ltáhh megerösittetvên ezen idvezitö Hitben, пая)’

buzgósággal vette fel ещё! Esztergomban a’ Re
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resztsèg’ Szentségèt kilentz száz kilentzv'en :ie-994.12.

gyedikhen az ö Iijával едут‘, kinek ekkor Istvàn

Nev adatett az ö édes Anyjának Sároltànak aka

ratjára , azon szent 'alma szerént ‚ melly nékie va

la, midôn még mehêben hordqzná ezen ohajtott

Íìját. Kereszt Atya volt бы!‘ Deodát, 'I‘áta ‘Щ- _

rának Ura. Ekkorkereszteltettek meg берёшь

Leányai is: Judith , Gizela’, es Sàrolta , ’s az ö

testvèrje, Mikâly, kinek › Iijai voltak Коран

Làszló , ès Bazilius , kit közönségesen Vazulnak

neveznek. Gejzának minden igyekezete abban

volt , hogy az egész Magyar Наташе! ezen id..
vesség’ utjára birja: de ezen kegyelem az ô Fijà- i

nak Istvànnak adatott. ‘

István tehát az ö Atyjànak Gejzànnk halála

val Fejedelmi Hatalomra jutván , kilentz száz9`97. E.

kilentzven hetedikben, korára nèzve _tizen nyoltz

esztendös Щи, de Ix'eresztèny böltsességere te

kintvc , еду èrett eszí'xfFejedelem volt ö màr ak

kor :l azért mindjárt oda forditottahuzgó‘szlvét ,`

hog-y az [зимы az ö gondjàra hizattatott Népet

a’ Keresztény Hitnek megesmertetésèvel az id

vessèg utjára vezesse. Bupa, Somogyv‘ármegye‘

F6 Ispànyja’vezérlêse alatt felzendiilt ugyan er

re a' Pogány Magyarság: de ez ellen ,Veszprìmq

nel Olly hathatósan diadalmaskodott., hogy an

nakelesttével, ’s négy részre vàgattatńsával, él

едут re'szènek ugyan ott Veszprimben , màsiknak

Gyôrött, harmadiknak Esztergomlian, negye

diknek Erdèly’ Fö Városàban lett k‘ifiiggetteté

sével megszeliditette pogány Magyarjait, ’s en»x

gedelmességre hozta kilentz száz kilentzven ny0l-„993‘E'

tzadikhan. Azért mind Levelek, mind Hövetek

Юга] hivott Egyházi Férjñakat Német , és "I‘selx

Országból., hogy hirdetnék itten az Evangyèlio

mot. Találkoztak is sokan mind azEgyházi, mind
a’ Зависит Papok közziil, kik ezen' Apostoli
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múnkáraör'ömmel költ'öztek ide' Magyar Ország
99g,E,ba kilentz száz kilentzven kilentzedikbenz, ’s'mi-l

nekutánna minden> idejeket a’ Magyar-'Nyelv' ta
nulásâra fordították, hogy kèpesek lennénekxaz

Evangyéliomot Magyarul hirdetni, es a’ Magyar:

ÁNemzetet- annak elfogadására hirni‘: ö'römmel

látták Szenl fâ‘ratlozásaiknak датами. Ezek

ltöztt vala Asti-ik, avag‘y Anazt'ázius, a' Tseh

Breunoviai Apáturis, egy bölts , ès jámbor er

költsii Ferjfìú ‚ kinek, es a’ véle jött Benedikti

nusoknak èplttette osztán Заем Istv‘án ama neve

zetes Pètsváradi `Monostort. De legbathatósahb

_ volt magának Заем Istvàn liirálynak munkàlko

tlása a' Машин-018 megtéritésére: a’ ki nem‘tnk

parantsolatot‘botsatott minden Tartományokra,

llogy a’ töle kiiltlött'Evang‘yéliomi Tanitókat

mindnyájan figyelemmel lnallgatnák , ’s megvet

vén a’ pogány'babonát , a’ szentlieresztsèget fel

venni el ne mulatnák, hanem maga is Fejed'elmi

Méltöságának ditsösségère lenni esmérte ‚ Apo

stoli szolgálatot vtenni , ’s alattvalóit buzgó tani

,tásával az örölt élet’ utjára vezetni. Innèt nem

tsak KFejedelme, hanem Apostolais lett az Isteni

Hegyelem' àltal az ö Magyar Nemzetének. Vala

m~int "hitte pedig a’ Höz'önsége's Heresztén‘y Anya

szentegyházat; ugy hitte, hog‘y abban a’ liristus

Jezus' Helytartója a' Szent Peter’ Szèkèben íilö

Szentséges Romai Pápa légyen, az idvezltö Hit

nek eg'ysége’ fenn'tartására rendelve. Tudván te.`

llát , hogy nj Erseki . ’s Piíspöki Székeket “16111

tani , ’s „он“ Fö Papokat emelni , ès Милицей

lloz képest nèkik Törvényes hatalmat aclni , azon

Rornaì Szeknek hatáltnához tartozna: e' vègett

Rövèteket kiildött Boîńába , kik által ezen kérèse

mellett kérte ö Szentsëgét az eránt is , hogy mêl

tóztassék ötet egy tôle megszenteltt Hirályi Ho
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ronàvahmegtisztelni., mellyelA af- Hereszteny I_{i- l

ralyoh’ szàmáha horonáztathasaéh. __ _

Urunh’ születèse u‘tánn tehát ezeredih erw-1,000.3

tendôneh hezdetén ezen Magyarhövetség,melly

neh Fej‘e vala al’ ‘ставшей: A_sztrih ‚ Romába ép

hezvèn, Fejeclelme’ aharatjánah bètelLyesitéséx-e

he'szen találta Il. Szilveszter Pàpát,~a’ hit mind —

IlLOttó Bomai Tsászár serhentett arra hathatós
ajánlásával, mind az Angryali suga‘rlá's indltott

vala: ezen Magyar hövetehtöl is megértvèn mind l

azohat, valamihet'tselehed«_ëhr Sgen; [выйдут-За

о’гиёзёьдц a" Reresztêny Hitneh terjede'3s~w'at‘ei

’a hivànna tovàbbis tselehellni, valamithèrt,A tel

lyes örômnieh megadolt nèhie mìndent. AzEsz

tergomi Ersehséget, a’ iÖbbi темные"; vagy

hijegyzett Píispöhsègehhel? egyíijt , megeröaitet

te; az Egyhazi Felsöbbsèŕïneh áilandósàgâra. ma-`

gajussában rèazesítette О ШгЫуЕ Felségét, àl

taladvván néhie , ’s Höveth'ezöjineh az' Egyliàzah

nah elrendelését; és ötet az Apostoli Nagy Rö

vetsègneh mél‘tósagával „давшие; a' melly ’

Méltóság' tzimerèiil hiildötte nêhie a’heltös he

resztet.; hogy a’ Magyar Hiràlyoh elött h‘oreloiz- '

tatnéh az; valamihor Ezeh a’ Nep;hözött h_.íilönös

pompàval megjelenné'neh. Istvánnah ‚ a’ Magya~

roh' huzgó Atyjánah ‚ legl‘öbb tiszteletet ada pe

dig Szilveszter 'Papa azzal , hogy бы: nem На!‘

Kírályi, hanem Apostoli névvel. is. méltóságosi

tolta: és Еду Apostoli шт mellett, еду 5 ra

gyOg‘Ó hövehhel ‚ és „теме: tsihlándoztató

gyöngyöhhelehesîilt Arany Iioronával ‚ mellyel'

mind ô., mind a’ többi utànna hövethezendô Ма

gyarA R-irályoh ditsösségesen fènyeshednèneh,_

megajándéhozla. Заем: ЧЬПёп ‚ valamint ê‘leß

örömmel vette ezehet azonesztendö Piinhösd ha

vánah elejèn az ö Hövetjeineh hazaérhezèsèvel,

иду az egész Magyarsâgnah tellyes Av_igassàgàvíll
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'lienetteteth 's ltoronáztatott az Apostoli Iiirály~ `

sagra Esztergomban azon szent Horonával a’ Иб

щиты Riss Aszszony havának tizen ötödik nap

ján ‚ ugymint a'Szentséges Sziiz Anyának meny'

he vétele'lnnepén ., mellyet Nagy Àszszony’nap-4

jának nevez a’ Magyar Anyaszentegyház. Ezen

‘örvendetes lioronázás utánn a’ Заем Korona, а’

töhbi- Hirályi éliességeltlfel , ’s a’Pápa’Levelével

fegyiitt., Fejèrvárra vitettetvén, опал a’ Boldog

.Aszszony Szentegyháza' liarjába zàratott, ès az

ehhen ájtatosltodó Hàptalan’ Kusztossának hiteles

gondviselésére bizattatott. Szent Is'tván, millênt

hetsíilte lègyen azon napot, mellyen Apostoli

Iiirályságra Решением", jeles‘példát hagyott

annals bizonyaágára : mert ámbar legottan tellyes

`liatalommal parantsolt ö Atyjarí halála utánn ., még

is'országlásának esztenrleit ezen meglto'ronázta

tásának napjától, ugymint Urunll’ ezeredilf esz~

tendejènek Hiss Aszszony bava tizenötödik nap-l

~ _iátólszámlálttl liözönséges llirályi Leveleiben.
" V'Apostoli I_{irályi ~Felaégre magasztaltatván

Заем István, mindeneli elött azon Píispölisége

`liet , >mellyeluet elöbb liij'egyzett volt, elrendelni,

“З a'z'olmakl határait lcis'zahní töreltedett. Eszter

' дать“ felállltván az Erselti Звёзды ‚ ennelc Tör

vényhatósága aláíltilentz Piíspöltsèget rendele,
_Igyminn Вдова“, 'Ba'tsit, Egrit, Pétsit, Gyö-l

rit, Nagy Váradit, Erdélyit, ‘Май, Veszpri'-V

mit; liéaöbben osztán, ugymint ezer l1armintza~A

dilc esztendöhen állltotta fel a’ Csanátli Piispöltsé- ‘

get, midôn azon Tartomány’Urát, (Ничто! megf»
gyözte vala. Воду pedig ezelinelt liormányozáisaI

az Evangyéliom szerént menne; a’ legjobh, Ра

роды nevezte ягоды; ugymint az Esztergomi

Érseltségre Sehestyént a’l Заем: Mártoni Apàtur

lagâg'ból.; a' lialotsai Püspöllségre Asztriliot a’Pêts
“tradi .Apa'itursaghól; a’ Pétaire Bonipertet,



-t o ›-- ' щ
Egrire llntaprânt; Györire Modevsztet; VVeszpri-A

mire Istvánt. Bátsinah , Erdélyineh , Vái‘adinah ,i

‘лапами neveih mind eddig hi nem ytudódtah.

Csanádi Piispöhhè pedigrendelè Szent Gellèrtet.

Ezahneh szent Mèltóságára nèzve intézte el jöve

delmeihet, minden Piispöhneh az ö Megyèièben

lévö Dézmát , vagy tizedet rendelvén , melly ez

elött a’ Fejedelemhez многом: `ezen hiviil más

fehvö jószágohat is tulaidpnitott néhieh a' Szent

Hiràly olly gazdagon , hogy mind a’_Szentegyhá

zah’èpittetésére, mind az Arváh’, zvegye‘h', ’s

egyèb szegényeh’ segitségère lehesseneh. Ugyan

azon Ranonohohnah is , hihet az [этой SZOlg‘álal

ban segetliil rendele nêhieh ö Hiràlyi Felsége, .

ezehneh asztaláról helle èlnì. Valamint а’ Piispö

höhröl, hih az Apostoloh' helyèhe hövethezneh;

olly SZOl‘galommal gondoshodott Szent István a’

Pléhánosohról is, hih az Idvez‘itötöl az Isten’ Or.

szága’ hirdetésére hiildött Tanltványoh’ helyèt

tartjáh ‚ mindegyihèneh tiz_Helységet rendelvèn ,

hOgy az azohban lévö Nep annál hönnyebben épi

(еле Szentegyhàzat, xnellyhen az lsteni 3201351

latra sziihséges rull-áról ‚ edényröl, ’s egyèbröl a’

Rirály' gondja lenne: oda pedig Papot ihtatni,

és Egyházi Rönyvehet szerezni , a’ Piispöh’ höte

lessège volna. Hogy ezen Plébánosoh Egyhàzi ál-l

дартйой'тёпдзада Szerént élhetnéneh , ’s a’reá

joh bizott Népneh lelhi gondvlselèsében fedhe

tetleneh lennéneh: mindenihneh hét egèsz Job.

bâgyhely rendeltetett, ’s ~ezehneh munhálására

ugyan annyi Jobbágyoh.; e’ felett adatott hat öhör,

hét tehén, harmintz négy apró max-ha, egy sze

heres ló, ’s egy paripa a’ végre.; hogy az ö И:

Helységhöl àlló Megyéiét , valamihor tetszése,

"су a’ sziihség ugy hoznà, az öEmbereineh ter

_he nélhiilhèjárhatná a’Plèbános.

hun-Laß».
„__P-M.“

l

'ww'
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10151. Tizenliat esztendö mulva, ugymint ezer Ц

zenllatodiltban huzgó szívének nagy vigasztalásá

vallátta Szent Istvàn az ö fáradozàsának gyiimöl.~

tsét az ô szerette Magyar Nemzeteben. Azon esz

tendöben tehát Országgyíilésèt tarta Esztergoin

han; holott а’ Негезиёпу lîatholilta Hitben а’

Magyar szlvelmelt erösitéSére jeles Törvényelaet

hozott, nl_ellyelt ltöztt ltiilönösehlielt ezelt: A'.

birtoltoltat, földeliet, ’s jövedelmeltet, mellyelt

fundátziók által a’ Szentegyházalt’ rèszére лещ

teltettelt, иду оиайпаиа а’ шину, mint aaja'ttját.;

ha valalti az Udvariak ltözzííl азота!‘ .elfoglalásá

ra , vagy elvételére valaha tanátsot ad-na , az Шв

tent elmozdlttassélt az Udvarból , ámbar az ö el-

mebéli tehets'égeíre nézve hasznos volna a’ Ki

rálynalc, és az Országnalt; az ollyan Egyliázì jó

szágolmali'megtámadóji рейда ne над a’Riràly

nali boszuját èrezzelt , hanem а’ Hivek ltözzůl is

lgireltesztessenels.  A’ М a’ Pl‘îspölttöl megtagad

ja a’ dézmát , шт: részszel hiintetödjélt. — A.’

Piispöltöli azfô заем gondjolira bizatott Ne'pet az

Egyházi Törveny szerént vezéreljt'zlt` : ugyan a

zolmalt mind azoltban , mellyelt az Egyhàzi Fel

aôbhsêghez иными, mindnyájan engedelmes

ltedjenelt; az engedetlenek megzaholázására' se

rényelt , és hivel'. l-egyenelt: Воду ha рейд; vala

Щ nem aliarná elfogadni a’,Píispölttöl néltie Iii-_

szabott hiintetést, jelentessèh hé a" llîrálynalt,

mint a' Rereszténység’ Védelmezöjénelt.- Mín

den~ Egyházialthoz azon oliból ,_ hogy reájolt azon

lellti »bol'dogságnalu mellynelt» legelsönelt ltell

lenni mindenEmbéx-nél, gondja Мыши, tarm

zott tisztelettel ,_ ’s engedelmességgel legyen Ы

lli; 'sazoltnalt hire ‚ és neve, mellyÁ az Ößzentsè

ges szol‘gálatjolthoz felette sziiliséges ‚ hogy meg

ne sértödjék , he ne vetessen elleneh semmi világi

Emberneli tanubizonysága; ‚пе is másutt, hanem



a’ SzentSzêken iteltiessék meghihájokn“ Воду

a' ReresztenyNép annàl `hathatósablmn indita§-7

'nek az Anyaszentegyház’ parantsolaljainak meg

tartására, nem tsak a’Papok, hanem a’ Fö Бра

nyok is Áköteleztettek моды; Lihirdemi, ’s a'

Népnek sziverekötni, hogy Vasárnapokon 's

Innepeken mindnyájan megjelenjenek а’ Szent

Misère, ’s egyeb Ist-eni szolgaîalatra,` kiveyèn

egyediil azokat _, kikl a’ ház’ .örzesre sziíksuëgm-

sek.  Azon napokon' a' szolgai ‚мамы ёуаЬоц

ló , ha lóval , тегу ökò'rrel dolgozánd ,_ vfosztas

sek meg »azOktÓl , lS az ökör. ‘vágattassèk le a'

Rözség élelmere:_ ha más eszközökkel tejendi

dolgát; ezek, ruhájvával egyíitt., töle elvetetöd

~jenek. A’tiltott napokon parant'soltt böjtöket

megszegök, nyoltzadnapi sanyargatással biinte

tödjenek. — Оппбп’ЫЪгЦоЬЬб! ez utolsó Szen

tségek nélkiil kiholttak az Egyházi temetésbůl

kirekesztessenek. . '

Заем István Iiirálynak Apostoli buzgósága

legemlèkezetesehb azon Felsege.s»-.olitatásában,

mellyel Fijàtlmret , és ehben minden utánna Её.

vetkezô Iiirályokat oktatja a’ Magyar országlás

nak bnldog Tudomenyjáhan, mellyben elsö Iii

rályi Ekessègnek jelenti a’ Szentseges llatholika,

es Apostoli Hitnek kedvellesét ‚ `‘в megtartását,

ugy hogy e’ nélkiil sem itt tiszteségesen nem or
szágnlhartnak; sem az-örökországbarr, vagy Ro

„мы“ rèszt nem velletnek. Mind eddig meg is

tartották a’ Romai Heresztény Hatholika Hitet

mindnyájan а‘ Magyar H_ix‘ályok: a’ jelesebhek

pedíg Alattvalóji kban is gyámolitották , és `‘сгуща

pították. Igy I. Andres мы": megkoronàzta

мы, mindjárt azon Apostoli Hirályi Rendelést

hirdetteki az egesz Országban , hogy mindnyá'

jan fejvesztes alatt le mondjanak- a’ pogńnyságról,

és a’ Krisztus igaz Hitere terjenek , fsmindepelt~`
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ben azon Törvêny szerént éljenek , mellyre tani

-.' totta öket Szent lstván Hiràly. Szinte illy Apos

toli buzgósággal törekedett annak ötstse LBéla

Rirály az б Magyarjainak holdogsagára. Заем.

László liirály meg' nagyobb fènyessegre hozta a.'

Magyar Anyaszentegyházat, ki a’ Hunok’ 111125111

ritésével szépen gyarapitotta ezt. Erseksegre

emelte a’ Bátsi Píispökséget; Zágràbhan Piispök

séget àllított; az Isteni szolgálatot több innepek’

rendelésèvel szentülöregbitette. Màsodik Bela ,

a' NyitraiPíispöksèget rend_elte. Ennek Fija má

lodik Gejza liiraly a’Bátsi Erseksègnek nagyobb

tekintetére hozzá foglalta a’ Ralptsai I’íispt'ilnn'af

get , a’ mellytöl utóbb Kalotsai Erseksègnek ne

veztetett. Negyedik Bela a' ‘Гены-011161 okozott

veszetlelem utánn , valamint az Országot, ugy a’

Magyar Anyaszentegyházat megujitotta, ’s erö

altette nem tsak az Ersekeknek, 'sPíispököknek ,

és Háptalanoknak helyre állításával , hanem több

vSrerzetess Monostoroknak funclálásával is.

Elsö Rároly az lzmaelieknek , Tatároknak, Цеп

garoknak megtérltése; és a' Nandor Fejérvári

Píispökségnek felállitása által mutatta ki Apostoli

Felséges buzgóságát. Ennek Fija pedìg Nagy

Laios egészen kiirtotta a' Pogányságota’ Magyar

Föld‘ì‘ôl: es igy nem tsak a’ Hazának, hanem az

Anyaszentegyháznak Ellensëgein vett gyözedel

mei által is szentül megérdemlette; hogy Nagy

nak- neveztessék. Ezt foganatosan követte ama

nagy hirii Hunyadi Mátyás Iiiràly mind af két

Iiözönségnek védelmezésében , ’s fenntartásában.

Ezeltnek Apostoli Iìirályi példáiát huzgó lèpé

sekkel követte amaz elfelejthetetlen Nagy There

sia Iiirálynénk, ki a’ Fejérvàri, Besztertzei,

Rosnyai , Szombat'nelyi, Szepesi; és a’ Görög'

lzertartásů Váradì , ’s liörösi Uj Píispökségekkel ,

'l a’Munkátsinak helyre hozàsával, és a' Зори’

l
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ну; Rollégyiátával gyámolította a’ Magyar Anya.

szentegyh'azat: иду Enneh Apostoli buzgóságu

“немца mostan uralhodó Ferentz Hiràlyunh az'

Egri Píispöhsègneh Èrsehségre való emelêsével ‚

’s a’liassai , és Szatmàri Püspöhségehneh; ugyan

а’СбгбЬг szertartasu Eperjesi Piîspöhségneh fel

állitásával. Látni ezehböl.; melly szentůl elmèjeh

ben tarlottáh a’l Magyar llirályoh Szent István

Elsô Apostoli Iiirályunhnah azon Szent Hagyà

sat, mellyet az ö Fijàban I_mrèhe’n nèh‘ieh adott

vala , mondvàn t „ Fiaml buzgó igyehez'ettel hell ’

lenned az Anyaszentegyházban naponhént, _hogy

öregbedjèhaz ìnháhb, mintsem fogyathozást

szenvedjen. A’ honnèt is föhéppen mondattah a'

Hirïalyoh Szentségesehneh, mivel szentůl ‘Эх-ее‘

bitettéh az Anyaszentegyházat.”

ILSzahaaz.

д

А’ Magyar Szerzeteseltr'o‘l. l ' ‘ ‘

Az Aposlol'ohat az Evangyéliomi tanátsoh,

megtartásában is sohan hövettèh a'lieresztènyeh

hözzül minden idöhen mind Ferjli, mind Asz-`

попу пешеп lévöh , a' hih hìilîinös Tàrsaságoh

han szolgáltah az Ur Istenneh. Ezehet neveztéh

osztàn a’ Heresztényeh Szerzetesehneh. A’ Szer

дней buzgóság на!‘ hamar el'terjedett az egész

Rereszténysêgben иду annyira , hogy a’negyedih

század’ vègèn „дамп Egyiptomban többre ment

hetvenhat ezernèl azohnah száma И!‘ magohnah

a' яйцам; pusztàban hunnyóhat építetteh, 's hézi

munhájoh mellett tsah henyérrel, és vizzel táp.

НИМ‘ таёодац’з Ъциоп négy Órában hétszer ösz

vemenvén , mindenhortizenhét мышц-выпей}!

vén, ’s ezehnoh mindenihe utánn еду hiîlönöl

imádsâgot elmondván, ditsôiteuóh az Ur Виши
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Napnyug‘oton Szent Benedek gyulasztotta fel a’

6501":- Szerzetesi buzgóságot ö: щи harmintzadih ел.

tendö tá'jban szabott Szerzetes Bendelèsével, a’

`mellyben nagy oliossággal meghatároztatott a’

Мед munliánali, ’s imádságnak ‚ és böjtölésnelx

ideje: а’ naponltént való táplalásra pedig a' lle

nyèren l/.ivül ‚ hét ‘Не ételi , ’s egy ltevés hor en

gedödött. А’ Kilentzedilc századnak elején тег

több Papok voltak ezen Szerzetben, a’ lcilmek

316.17.. nyoltz ещё: tizen liatodilsban Altlien Frantzia Vá

`rosban egybegyiilt Püspöltölt Sz. Chrodegántl

llendelèsèt szabtált vala Törvényůl. Azutánn pe.

dig mind mind többen szenteltetvén fel liözziilök

az Egyliázi Rendre, mind Papi, mind Osltolai —

Го5‘1а1а1озз6БоЬЬа1 jeles hasznoltat папе!‘ a’ He

reszté'nységlien. Ugyan ezels által munltálltodék

leginlsább azö Magyar Nemzete’ megtéritésében

Szent István Hirály , "s nagy roppant l'llastromo

hat épittetett Nèltieli, szép jövedelmů Киево

llat adván azolthoz. Elsö ezelt ltöztt a’Szent-Már

toni, mellyet Györvármegyében a'Pannonia he~

gyèn Gejza Fejedelem minrljàrt, Богу а’ lirisz

tuslioz têrtvala, Везде épiltelni; az ö Fija pe

dig Szent [вы/$111 Riraly egész töliélletességre e

meltette. Ezt az ö Rirályi Levelèböl, mellyet an

nali fenntartására adni mèltóztatott, annâl na

gyohb örömmel lehet liitanulni , minthogy ez ma

‚га eredeti valóságában olly sok viszontagságolc

liözött mind eddig megmaradott :À azêrt ezen Sza

Lasznak végén , а’ mint ltiadattatott vala; itt pe

díg Magyarra fordltván ‚ igy adom ею:

‚, A’Felséges Ur Istenneli Nevében. Istvân а’

magassághèligondviselö ltegyelmessè'gliöl ., Ma- '

gyaroli’ Ilirályia. Hiszsziik , ès igazàntudjuk , ‘ha

az Isteni tiszteletre intézett lielyeltneli jussát , ès

tiszteletességét öregbitendjiilt .‚ az nem {зад embe

ri (Внешне! magasztaltatni , lianem Isteni juta

l
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lommal is meg fog ajándéhoztatni. Annahohàèrt

az Anyaszentegyllaz,’ és a’ mi mostani , 's jövenf

döbèli minden Hiveinh szorgalmatosan elmèjeh‘be

vegyéh, hogy mi az 'ottani Apètur Anasztazlus

Юта!‘ hözlèsèvel, tanátstsával, ’s egyezésével,

az Atyánhtòl hezdett,’s àltalunh n’ hegyen Panno

nia felett , Isten'segltsègével .‚ a’ mi мышь’ id

vessègére ., ’s Országunh’ âllandóságára tellyesen

“Игры! Sz. Marton Monostoránah ollyan-szabad

ßágot engedtiinh2 a' millyennel Ы:- a’» IlaszsziniA

hegyen Sz. Benedeh' monostora; minthogy azon

Monostor’ Szerzetesseineh imàdságaiért a’ fenn

jegyzett Apàtur Anasztázius Ur' tanátstsával, ’s

állhatatos segitésével megerössittettiính, es meg

horonàztattunh, volt. Mert azon hiilönös segedel

met , mellyetB. Marton (ах-детей által gyermehsé

gemben tapasztaltam ‚ а’ hövethezendôh emléhe

zetèbe által adni hivàntam. Mivel hiiítvèn a' ha

tïah'zivatara, mellyel a’ Nëmeteh, ¿s Magyaroh

hözött szörnyů nagy támadás helethezett vala,

fôhéppen mihor a’ veszedelmes polgári bàboru

val szorongattalódnám , ama’ Somogy nevezetii

Vàrmegye az Atyai Szèhröl le aharvân engemet

vetni , háborgó elmêmmel mìnö tanátshoz i'ognéhP

’s`hovà forditanám magamat i’ illy nagy illetödés

ben a'Vezereh mellettem ál'lván , tudniillih Poz

`nán ‚ Hontz, Orch , és az Ersch Ur, Domohos,

fogadâst tettem Sz. Mártonnah., hogy, ha az ö

érdemei àltal helsö ‚ ès hiilsö elleneégeim ellen

gyözedelmesvŕlennèh; a’ fennevezett Vármegyé

nels tizedelését, mindenehböl, telehehböl., Её!

dehbôl., szölöhböl, gabonavetemènyehböl.,adóh

bol , és az ujlahosoh’hol-at, melly az ö teleheihen

teremne , ne hogy a’ Megyès Píispöhhöz tartozni

пышными, azon Monos/‘tor’ Apáturánah, az

elòbb mondott Vezêreh’, ès 50h Mêltóságoh’ bi

zonysàgamellett, _minden hèsedelem nêlhül oda
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ltötelezném. Ugyan ez intézésem utánn midön

gyözedelmet vennèlt; a’ mit elmémben {ох-дамы“

vala, tseleltedet’ „мадам! tellyeslteni $201:

galmatosltodtam. Mert ezen helyen ltiviil még~

nem valánalt Magyar Országban Piispöltségelt,

es Apáturságoli. Ti Hiveli! hogy ha szabad volt ‚А

а’ melly helyen aliartam , Piispöltsègeltet, és Ара.

tursàgoltat rendelnem:I nem volt e’ szabad alta'r~

ymelly lielylyel, a’ mit aliartam, hogy tselelted

ждёт‘? Es ne hogy Sz. Miliály’ Egyháza még seme

mivel se birni latszattassèli , vagy a’ Megyés Рав

pölmeli ltàrai, ’spanaszszai lennènelt a’tizedelés

ben; ama’ Нож-Ю nevezetii jó`szágot, a'hozzá tax'-s

tozó emhereltltel egyiitt, ö nélti által adtam. Нову

Ьа mit ö az én rendeléseim ellen egyenetleniil

tselelsedni, ‘аду nyerni altaránd‘.; tudja meg,

hogy szembe зад" vélem itêlet’napján az élöltet ,

és holttaliat ítélö Is'ten elött. Meg pedig hozzá

advàn, mondom, ‘то! légyen azon Монолог

minden nyughatatlani'tástól, ésSzerzetesei, min.

девы‘ Apáturnak halála тётя, hizvást ‘Шали.l hassanak más lApàturt, 's altármelly Piispölt által

altarjált, felszenteltethesselt azt; es szabad léa

gyen nèltielt az Egyházi rendeltet altármellyvhe

lyen aliármelly Píispölttöl felvénni. Hapella pe

dig вены elött az Apáturok ваши ne hordoztas- ‚

sèlt ‚ hanem на!‘ azon Monostor’ Atyja elött azon

helynek tìsztelete , és szentsège miatt , és a’ misét

Piispölti szoltas szerênt paputsolihan 'szolgálja.

Parantsoljuk azért a’ mi Idvezitönk az Ur'Jesus

Hristus' bizonyságával , hogy semminèmii Erselt,

Píispök , Vezèr , Bán , Fö Ispány ‚ Alispány, vagy

valamelly nagy, vagy alangy emher bé ne mel-'é

szeljen avatltoznì valamiltéppen a’ mar mondott ‹.

\

Monostor szolgájiba , Vföldjeibe ‚ tizedeléseibe,

halászatjaiba , martjaiha, rendeléseihe, azon mol

nostor’ Apáturánalc engedelme nélln'il. A" ki azt

“Ме
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tselekedendi , tegyen öszve száz font Hnom ara.

пуск, felèt a’ mi Hamaránknak, felát az elöbb

jelentettMonostor'nak , es az ô Igazgatójinak, es

örökre a’sziinetlen Мод‘ fogságára vettessek. A'

minek hogy annál nagyohb hitele legyen; ezen

levelet ‚ада: kezünkkel megerösítvén , megpetse

teltettük.

`legye az‘Urnak Domokos Èrsek

István Nemességes _z__-»__ Vicecancellai'ius

Iiiràlynak. igyezte.

Az Ur’ megtestesiilésének MI. esztendejèben ‚

Romai adó szám’ XV. Istyàn Magyarok elsö Ki

rályjának második esztendején irattatott, е’ privi

_ legyiom, es általadatott. Ezek а’ helységek ne

veztettek az Egyház’ szentelêsekor Sebestyen Ё:

sek, és Ceha ЕЩЁ által: Halászok, Едва, Bál

vános , Temirdi , Chimudi , Wisetclia, Vnosián ,

Murim, Horto, Weg, a' Posonyi adónak har

mad resze mindenekben , a’ jelenvalókban , és jö

vendökben."

Szent Hiràlyunknak, ’s Apostolunknak ezen
Kegyes Leveleböl érzekenyen llàtjauaz értelmes

Magyar: miként törekedett lègyen О ezen Szer

zet’ megerösitésevel Országának testi lelki hol

dogságára Olly kegyelmet is nyert ezen elsö Mo

nostornak az Ur шипы, hogy ámbar több izben

elszéllesztette az ellenkezés annak Szerzetesseit,

megis mind annyiszor helyre állította az Isteni

Gon dviselés. Legszomoruabh tsapásai közziilvolt

pedig ennek ama Török kegyetlensêg, melly ál

tal еще!‘ öt száz kilentzven negyedikben ‚ гпМ6т594.Е‚

Györ Városa’ elfoglalta utánn ugymegnyomorlt- Ó

ином, hogy minden Szerzetessei felkontzoltat

jak, egy Rostafráteren МИН , ki sziirkankóba öl

tözven, a’ Barátföldi bozòtba illantott. Jósel‘

Magyarok "тенге. ‘ H ' —

.»__'..|.°‘`\. .
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Тайны‘ p’edig'aîvêgre törölte el е‘ зъеиесеведы;

ezerhét száz nyoltzvanhatodiknak utólsó hónapja'

negyedikén ‚ hogy a’ Plèháposokat annál inkahb

szaporithassa. De Ferentz Ó 'I‘sászári , ’s Birály‘i

Felsége Szent István’ Apostoli buzgósága szerènt

ismet viszszahelybeztette azokat a' Magyar Re.

reszténység’ ezen kilentzedik századának màgndik

esztendejèben ‚ ugy hogy több Városokban nyer

tenek Szerzetes ház'akat az ottani O_skolák'taní..

tása végett. Világos az emlitett Leveléliöl Szent

István Királynak az is; hogy e’ Pannónia Tarte.

mányjában kiilönös Pannónia helység is vala,

mellyröl a’ felette lèvö hegy Pannónia hegyének _

neveztetett; mert amahban benne, nem felette

es_ik azon hegy. Az ezenhegyen épittetett Szent

Marton Monostoráról pedig ama’ Pannónia’hely

seg is Szentmártonnak nevezödött, melly так

‘ telek vala eleinten. Szent Làszló Hirály is az ö _

Adoinànylevelèben igy adja elö z” Èn Lászl'ó Hi

rály a' Pannónia hegyén hellyhetett Sz. Marton

Monostorát, mint a’Hii-ályi hatalom engedte,

sok javakkal megajándékoztuk volt.> т‘ Ezek pe

diga’ telekei, és helységei, ’s egyéb ingó javai

Isten’ azon Szentegyházának :‚ Elsö'telek Pann'ó

nia, holott a’ Monostor helyheztetödött.” Szent

Marton tiszteletére pedig (‘б kèppen azon okból

épittetett azon Szentegyház ., és Monostor ezen

a’ hegyen; mîvel-e’ Ditsö Piispök még nevendek

korában az ö sziiletése helyéröl, Szabáŕról, e'

,_hegyre `szokott volt járni'imádkozni: ugy mond

az ö- Eleteirója’., és tanitványja, Severus Sulpi

tins. Innét kivilágoßodik ‚ hogy ama'Szombathely‘, _

mar most Piîspöki Város, melly mind eddig meg;

lartotta Sabaria Бей’. nevet is, nem leh’etett lé

дуги szíiletése, 's neve'lése’ belye Szent Máx-ton

nak; >minthogy meszsze esvén azon hegytöl , nen't

gyakorolliatta volna itten buzgó imádlságát: ha

`/\
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nem ezen lie’g‘y alatt helle I_enniy azon Szabárnah ,

a’ mellyben sziiletett , ’s Iahott vala Szent Marton.

Единый ez jól Bela Rirály' Jegyészszéneh Histó

riájából; holott az ötvenedih’fejezethen Еду szóll:„

Диана montem S. Martini Castra metatz’

sunt, et de fonte Sdbarz'ae tam ipsa', quam

eorum anìmalía biberunt.„ Az az: а’ Szent

mártoni hegy mellett táboroztah, és а’ Szabari

hutból ittah mind 6h , mind az ö harmaih. Szala

vármegyèhen ugyan most is vagyon Szabár hely

aeg: de ezen Szentmárton melléhi elvesztette az ö

Пей‘, ugy Воду nem tudhatni., minö neve lé-

gyen mostanában. Nagyobb világosság oháért

mèltó itten emléhezni Negyedih Béla Юга-Ну’ Je

gyészèneh _azon Irásáról; mellyben öszve iria a'

Szentmártoni Monostornah minden jószágait., es

ez mind ваше, ugy mond P. Damiánus az ö Мо

nasteríologia nevezetl'i Hönyvében , ottan meg

maradott az öl eretleti valóságában; holott a'

többi höztt ez vagyon :'„ Inde progressi Uem'mus

ad Tû'ián S. Martini ‚ inde progressi venl'mus

ad Tarján S. Mauritl'i , inde progressi venimus

Sabariam, ubi in loco nativitatz's S. Martini

extructa Ecclesia oravimus , inde progessi ир

nimus adfontem Pannosum , ubi quiesoentes

bibimus, inde progressi venimus ad Huard,
inde progressi zransexmtes `дышит Pauzsa

v_enimus in Pannoníam.“ Az al: Onnël elêllb

menvèn jöttíinh Sz. Márton Tarjánig, onnét elébb

menvén jöttünh Sz. Moritz Tarjànig , onnét elébh

menvén jöttiînh Szabárha, hol a’ Sz. Marton’ szii

letése’ helyèn épittetett Szentegyházban imád

hoztunh, onn_ét elébbmenvèn ШИНЫ‘ a’ Pannos

hutlloz ‚ hol megnyugodván ittunh ‚ onnét elébh

menvèn jöttiinh Ravazdra , onnét elebbmenvén ál

tal helvéh a’ Pánzsa vizét jöttiinh Pannoniába.”

Nyilvàn hitetszih ezen régi, öszyevontt бойни

Hz
\
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betiikbc'il álló Jegyzetböl ‚ liogy Sz. Marton Piîs~

pök az ô nevéröl nevezett hegynek alatta lévö

Szabár helységben sziíletett lègyen : azèrt kön

nyen jârhatott azon лев: hegyre az ö lsteni bnz.

gósàgának gyakorlására. A’ lionnèt kinyilva'nûdik

az is; hogy тёп- akkor volt ottan olly „мы

lêk, a’ mellyben nagy töltélletessêggel-imádta a’

Felséges Ur latent e'Szent Férjfiú. Annakokáért

Gejza Fejedelem az ö megtérésekor mindjárt ide

fordltotta gondolatját, hogy itten azon megdi

tsôiiltt Férjñůnak tiszteletére Szentegyházat , és

Монолог! állltana, mellyet osztán annál nagyohb

buz'gósâgigal vive végre az ö Fija Szent István Hi- ’

rály; mivel azon Szentnek tisztelete által kiílö

nös àldást vett vala az Ur lstentöl. Sôt az ö Apos.

toli hatalmâval azon Szentmártoni Monostornak

Szerzeteseit ólly kegyelemmel mèltóztatta, hogy

az ô Apáturjok fiiggetlen lenne minden Piispöki

hatalomtól , s’ egyedůl a’ Római Széktöl l'iíggene

az ö lelki dolgaiban, és azö Jószàgaihan Piispöki

törvényhatösàggal hirna; osztán pedig a’ .többre

szaporodott Monostorokba 6 rendelne Apáturo'

kat: innét Fö Àpátur ö. .

Sok derék ‘Fö Apáturok köztt fökèppen em.

lékezetes a’ Magyar Históriában Uros, a’ ki má"

sodik AndráS Király alatt a’ Jerusálemi táborozásv

ban jelesen vitézkedett. Negyeflik Béla Király

alatt pedig, midön a’ Tatárok majd az egész Or- ›

szágot elpusztitották volt , olly ditsösségesen ol- —

talmazta azok ellen az ö Szerzetesseivel azon

'Szentmàrtoni Monostort, hogy eröt nem vehe

tett ezenn azoknak vad diihöasége` Tolnai Máté

Её Apàtur pe'digle’n azzal‘h’agyta fenn kíilönös

emlèkezetét, hogy mind mäsodik Ulászló Rirâly

`tól, _mind tizedik Le'oPáp‘àtól ůj erösséget nyert

vala azabadságainak; és v'a' Moliátsi veszedelern

lnek megesttével, `15:11)!’ régi drágaságait, az Ar
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çlxivummal eg‘yiil’t, a’ veszedelemtôlvvaló meg

memes végett , a'Bétsi Hamarába szállitotta Pálfy

Màtyás Её Apátur harmadih Ferdinand Tsászár ,

ès Magyar Iiirály alatt a’ Szerzetes életneh épsé

get ditséretesen helyre állltotta. Sajghó Benedeh

Fö Apáturt, valamint szíiletésèvel jelesitette

Nagyszombat Városa, ugy nagy talentumohhal

èhesitette a’ mindeneh’ Alhotója. Ugyan is Osho

lai pállyafutásáhan minden Tanůlótár'sait meg

сюда: ezutánn hét GrófCsáhy Urfjahnah Tani

(др lett. Innét Ráhótzi Fejedelem alatt a’ had’

mezejére szàllott: hol melly „матчам fegy

verèt, megesmêrtette a’ Szentmàrtoni. Illah ne».

vezeu'i erdöben, xnellyben több Hatonasággal

vizsgálódvan , egy elébe buhhant izmos bihánah

a’ fejétegy vágással eltsapta. Azutânn megtérvén

a’ нага’ béhessége , ugyan azon Szentmártoni he.

gyen a’ Katona höntöst а’ Szerzetes ruhával Те!

váltotta: holott hat esztendö mulvaì mint Filml

zofìát tanitó , és Знаем}; Társai höztt legifjahb

Pap, egyezö aharattal Fö Apáturrá штамп.

Ugy is megfelelt ezen Méltóságánah ‚ hogy 'min
tieneh tsudálnáh. Mer! azon diszes nagyobbitás i

utánn, mellyel Hunyadi Mátyás Hirály ezernègyl/‘ME’

szàz nyoltzvan négyhen mêltóztatta azon hires

Monostort , mind az ., a’ mivel gyarapodott,ezen

buzgó Fö Apńturnah munhája, А’ Bahonybéli, és

Dömölhi Apáturságohat; ugy-Szentmárton Mezö

vàroshan, Ravazd , Nyalha, Bársonyos, Füss,

Szentiván, Rismegyer, Tényö-Helységehben a'

Szentegyházahat ujra felépittette, és szent fog».

lalatosságohhoz h_ivántató eszhözöhhel böven di

szesitette. Hasonló adahozósággal viseltetett а’

Szegényehhez, ugy lllogy ezeh mindenfelé álda

nah ötet ezen hegyességèért. Szerzetesseit is olly

„мы hozá , hogy azohat szemlélvén , Цыган“

volna magadnahlátni Заем Benedehet az ô buz
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góságos Tanltványjaìval. Illy nagy ërdemeltliel

eltesülve ltöltözött által az Idvessègnek Urához

az ö Fö Apátnrságánalt negyven h'atodilt, a’ meg

testesiiltt lgènek ezer hét száz nyoltzadilc eszten

dejében. Az utánna ltövetltezett Somogyi Dániel

Fö Apátur jelese'n ltövette` акта!‘ épl'iletes pelda

ját; ’s ö is 'Varsány, Diénesd , Tsanalt-Helysé

geltben и] Szentegyházaltat állitott fel, Midön a’

Györi, és Veszprimi Piispöliségelt’ réyszeiböl a’

Szornbathelyi Piíspöltség felállíttatnék ’s a' Pápai

Esperestség a’ Györiböl a’l Veszprémi Piíspöltség

hez ragasztódnèlt; eliltor ezen két Piispöliseg

részéröl siirgettetett az, Воду a' Szent Már

tonì Apáturság a’ Piispölti hatalom alatt vol

na'. de az emlltett Fö Apátur nyilván megmu

talla meg a’ Piispöltségelt felállltàsa elött nyertt

szabadalmát; és Жду nem Ева!‘ ebben megerösitte»

telt а’ Rirályi Felségtöl, hanem megajándèlioz

tatott öröltösen azon Titulussal is ‚ mellyel a’ Píís-V

pöltölt mêltóztatódnalt a’ Rirályi Leveleliben. U

gyan e’ тент; életii Fô Apáturt érdelilette

1786`E.ezer hét száz ‘nyoltzvan hatodiltban Haràtson ha

vánalt negyediltén Jósef Tsàszárnalt azon Felséges

Végzeményje, melly által az Apátursági Jószá'

gok а’ Religioi Fundushoz ragaszltodván , az ö

Szerzetesseivel egyi’itt, Riràlyi penzióból Маше-Ё

leníttetettélni, ugy mindazáltal‘, hogy nélti egy

napra négy forint lizetödnéli, Защищена-Еве!‘

pedig fejenltént öntven ltrajtzárt. E’ deréls F5

Apátur ezen ltêntelen állapotjában Györöt elvè

gezvén földi szaràndoltságàt, helyèhe а’ Szerzet

штаммы ama’ szèles tudományu , elöbh Ba

ltonybéli Apátur, osztân а’ Pétsi Tudománylie

riîletnelt Её igazgatója, Novált 'I-lrizostomos Ur

ltövetltezett a’ Iliràlyi Felség’ ltínevezêsével, ’s

¿mm1-.Lezer nyoltz száz ltettödilt esztendöben Sz. György

' havànalt ‘huszon ötödilt >napján Szent  Márto'nban

a’llalotsaì Èrseli, Gróf Rolonits László, O Re

\
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gyelmessege ‚ mint Rirályi Biztos, heiktatta ötet, I

Szerzetesseivel egyiitt , különös pompával, ’s in

neplessel, köriilvetettven az öreg Oltárnál több

Ráptalanok', Vàrmegyek’, ’s Városok’ Iiiildöttjei.I

töl: de az itt felolvastatott Rirályi Lev‘elek 56.

képpen meltók az emlékezetbe valo' vetelre. A' Её

Apáturt illetöben kiilönösek ezek: Az új F5»

Apátur Novák Krizostomos Urnak Szent - Márton

Vára, minden _hozzátartozó jószágokkal, àltal

adatik, ugy, hogy mind ott, mind a'többi Мо

nostorokban elegendö Szerzeteseket nevelni,

mind Щи‘ örzö Ratonâkat tartani `köteles legyen:

es a’ Szerzetesseit a’ tudományokhan a’ kefppen

gyakoroltassa , hogy azok az ifjuság’ статьи .‚

’s a’ Nemzeti neveles által jó Hazal'lakkà мины

sere clegendök legyenek. Az щей: Szerzetet ille

tö Rirályi Levelhen pedig ezek: OFelsége, azon ‚

indulatjától „гением“ , mellyelv az igaz Val,

lásnak terjeszteset, es az lfjuság jó nevelését

ohajtja , Sz. Benedek’ Szerzetet , melly 178Óbau

«пальцами, minden hirtokaiba, ’s jussaiba

viszszaállítja, olly módon: hogy ôk minden.Piis

pöki hatalom alól fel leven szabaditva , a’ Шапка.

miTemplomokban , es Jószágokban a’ lelki Раз:

torságot viselni kötelesek legyenek. A’ kineve

хе" Oskola helyeken tulajdon Templomaik, es

lakóházaik leven , а’ Tanitók köteleseklesznek а’

`Fô Direktorok’ vigyázása alatt a’ köz nevelel

módját megtartani. A’ Fö Apáturokat a’ Szent

Mártoni Monostornak Tagjài, a’ Kiràlyi kineve

zes vegett , a’ Felsegnek‘ tartozzanak bemutatni а

dea’ többi Apáturságokra, а’ 5`2ег2е1ез Iiáptalan’

tanátstsával ,maga a' Fö Apátur nevezllessen: a'

Iiirály pedig megelösitse. Birtokai ezen Fö Аре

tursâgnak ezek: Szentmárton Mezöváros; Ila

тт}, Lázi, Рейсы“ , Varsány, Bársonyos, Nyal»

ka , Тай-Жену, Szentiván , Venek, киты‘ , Tsa»

nak, Tenyö, Deáki, Dienesd.  Éts,Pázmánd,
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Nagybarati  Helységekben feles. Tejed és 'I'amá

ай Helységekben nehany szántól‘öldje. Pusztaji

pedig: Hismegyer, Olbö, Tömörd, Reresztur ,

Gerentsér , Likivarsány, más kissebbekkel együtt.

Somogy Vármegyétöl a' tizedèrt N21i-dik eszten

dötôl fogva hat ezer ötszáz forintot, az az, 6500. f.

nyèr esztendönként.

Országunk’ ezen Ditsö Apostola a’ Pétsvára

cli Apátnrságot _allitotta fel osztán а’ Vashegy’

alján Blaranya Vármegyében , két órányira Pets

hez, a’-Sziiz Anya’ tiszteletére, ’s az ezt fundáló

Iiirályi Levelèt ezer tizen ötödikben adà ki: melly

böl mèltó megjegyzeni azt , hogy az ahoz adott

sok szèp Jószágokon lliviil két száz Hatonát is ren-

dele annak iirzésére. A’ Mohátsi veszedelem el

emésztvén itten a’Szerzetes Atyákat , „мат. Vi

lági Egyháziakat mêltóztattak Rirályaink mcg

aiándèkozni ezen Apátu’rsággal; Maria Theresia

Nagylliràlynénk рейд Országlásának utólján a'

Budai Universitásnak örökre oda ajándèkozta.

A’ Szalavári Apáturságot Szerzette ezutánn Szent

Istvàn‘llirály ., ’s böv jövedelmekkel gaztlagitotta,

mint az azt fundáló kettös R'irályi Leveleböl ért

hetni: az elsöt ezer tizenkilentzedikben, midön

ат‘! MOHOSlOr Szentegyháza Szent Adrián Már

tir’ tiszteletêre felszenteltetett vala Modeszt,

Györi’Piispök, és Bonipert, Petsi Piispök által;

a’ másikat ezer huszon negyedikben adván ki:

amabhńl látni; hogy mèg a’ maga 'Rirályi mé

nesséböl-is tizedet ада", 's Hamarájából hét száz

réf finom posztót ezen Apáturságnak. A’ Mahàtsi

__veszedelem utánn a" »Ilanizsai Törökök által ré

szént elkergettetvén a’ Szerzetes Atyák, elpusz

tul|_ ezen Szalavâr'i Monostor, melly a’ Задай

zétò'l keritett- szigetben állott; ès azon Apáturi

Titulussal az érdemes Egyháziakat méltóztatták

Hírńlyaink. Hanem ezer hét száz tizen öthen III.

Rároly fíirály viszsza гимна azt `a’ Benediktinus
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Atyàhnah, hi-h Gottvitzban alsó Austriában vi-`

ràgzottah, ’s ngyan azon Apáturság’javaiha he

ihtatódlah. Tetszett _osztán ezehneh a"'szi'geten

МИН azon Apátursâg’ hirtohàhan Szala-Apátiban

Szerzetes hàzat tsináltatni, melly mind néhih ‚

mind az oda mint hit‘eles helyre jàruló Nemesaèg

нед alhalmatosabb. Több esztendeig пай Admi

nistratoroh által igazgatta ezen Apáturságot a’

(Эммы Apátur: hanem ama' nagy lelhů Hirály..

nénh Maria Theresia ugy intèzte , hogy itt Szala.

Apátiban is Apátur lenne. Иду ezt mègJósefTsá

лёг is meghagyta volt. Szent Hypolitus’ Mono

atoràt , ’s Apáturságàt èpittette osztan Szent lst.

van Iiirály azon a’ hegyen, mellyen Arpáxl Feje.

delem’ Hadivezère Radosa elfogván Zvemlibáld

nah Zobor Vezérét , felahasztatta .,_ ’s innèt Zobo'r>

hegyneh neveztetett. De melly esztendöhen fun.

dálta légyen Szent Hiràlyunh ezen Apáturságot ,

meg nem lehet határoznì; mivel mind eddig fel

nem találtatott annah fundáló Levele. Hogy a'

мамы veszedelem utánn annah {ещё javai a’

NyitraiPiispöhsèghez esteneh: onnan lehet erö

siteni , mivelJahlin Ванда Nyitrai Piispöh szállí

‘она azon Zobori Monostorha а’ Hamaldulenzise

het a’tizenhetedih század’végén. A’Szent Bene

дед’ Szerzetesseineh szaporitásával az Ur Istenhez

mntatott huzgóságát Veszprim Vármegyéhen a’

Bahonybèli Apâtursággal horona'zta Szent [ан/ё‘:

Rirály, ’s annah fundáló Levelèt ezer. harmintz

lietedihben adta volt hi: enneh buzgóságos tar

talma hötelez , hogy itten Magyarul elöadjam hö

vethezöhèppen.

А’ Felsèges Ur Isten’ Nevében. István, a’ ma

gasságbéli gondviselö Regyelmességböl , .Magya

той’ Rirályja. A’ Kristuanah minden hivei jól e

szehbe vegyéh, hogy, midön Magyar _Ország’

földén a’ IieresztènyV Religiónah vallása прими;
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keletkeznék az Isten’ kegyelme által , sok Katha

likus , és Istenfêlö Férjlìak , a' Szent Lêlek’ aján

_ilékával megvilágoslttatván., kezdettek hozzám

gyülni a’ kíilsö 'Partományokból ‚‚ kiknek tanáts

tsából, és intéséböl az Isteni szolgálatra több al

kalmatos helyekenl kezdettem épiteni Szentegy

hàzakat , és Monostorokat .‚ mellyekben a’ Világ

tól távozók regula szerént tartózkodhatnának д ’s

a' mindenható Istennek szolgàlhatnának. Azért ‚

а’ többek köztt azen helyen ‚ melly Béélnek mon

datik ‚ a’ Bakony-erdöhen ‚ mivel az Isteni szolgá

latra szenteltetni igen illendönek látszik vala , a’

y‘liristua' Mártirja Sz. Móritz neve alatt Monostort
lkezdettem állitani, mellyet az Isten’ segedelme

által elis végeztem ‚ és llirályi adományokkal te

lretsêgem szerént megajándékoztam: a’ hol Gel

‘lért Szerzetes, Velentzéböl jövén , keztlell leg

elôször tartózkodni , és a’ mint hatalmamban vol/t, _
hogy Iakárhol, vagy akármelly helyen akarnék,

Szentegyházakat, vagy Monoslorokat ép'ítenèk 5`
ugy vazinte а’ Romai Széknek Fö lPapjàtól ke

gyelmem volt , hogy adnék szahadságokat , és mel-`

‹ tóságokat a’ Szentegylfázaknak, vagy Monosto

roknak, a’ mellyeknek ада-061‘. Minekokáért jö

vendöre gondoskodván , ne hbgy azon Monostor

sok idök' folytával valami módon terlieltetnék ,

' - ezt minden Píispökök’ hatalmától, ès törvényha- `

tósàgától s_zabadnak rendeltem. Mellyeket pedig

az ö tartására adtam volt,1 nevezetjeikkel akartam

kinyilatkoztatni; tudniillik vámokat а’ Hirálynè ‚

és Zill piarlzàn ‚ ’s az Arpási Rába révpartjân; a’

Коты-0101 révparton , és piartzon; a’ Dráván két

tanyákat‘, halászokkal egyiitt, mellyeknek nevei,y

Zvalin ès Toplunka, melly`a’ Burtzy nevii pata

kotska áltál valasztatik el. Madotsai parton ad

tam szabad yhaléuizatot, melly közönségesen ta

nyanak mondatik. E'felett rendeltem , hogy Ze-`
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libben adattassêh a’hetetlih viza, ès a’ Tiszán a’

Nandor tanyáhol hasonlóhéppen a’ h'etedih hal,

avagy a’ hetedih esztendö a’ halászatra._ A’ fáh’

gyiimöltseihöl, mellyeh ott "запад, adasséh he
ted rész. A’ Tenyer--ere tanyát ред}; egészen oda .l ‚

adtam. Mind ezen tanyáhat, az ô halàszaihhal

egyiitt, adtam vol-t Boldog Móritznah. А’ Fav

luhnah рейде, vagy telehehneh, mellyehet Sz.

Móritznah adtam , печей ezeh: Koppán , Pananàd,

Arpńs, Magos , Riárnyul, 0h01, Pa|ozsnah.Ezen

Faluhban ‚ vagy telehehen ahárminö állapotu hoz

zám жен-1016 embereh legyeneh , Szent Móritznah

adtam volt, hih az ö állapotjoh’ rende s'zerént

éppen ugy szolgáljanah Szent Móritz Apáturjá

nah , valamint метана!‘ szolgálni a'Hirályi Fel.

ségneh. Szahadságot adoh azon Monostor’ szol- y

gàjinah fát is vágni a' Bahony erdöben a’ Monos

‘от’, és az ö teleheineh minden szühségeire.-Disz

najiis az Apáturnah ottan szahadon legeltesse

nch. Ezehen hivíil vannah a’ Monostorl'loz höze

lebb nègy höveh, mellyeh hözönségesen ezen ne

vehhel nevezödneh: Hegyes  Ей", Kertes  Ей",

Fejér-Riiv , Один-Ей" ; itten ahármelly embertöl

fognah vadah elò'lettetni ‚ azohnah hason felét az

Apátur szolgáji vegyéh által, böreihhel egyiitt.

Meg pedig liozzá tévén ., rendele'm; távol légyen

azon Monostor’ minden nyughatatlanságtól; az

Apátur azon helyneh ohosabh részhéli Зимнее

seitöl szabadonválasztassèh; a’ угнали“ pedig,

a’ melly Piispöhtöl aharánd, szenteltessvèh fel,

infulával is, es равной páltzával éhesittesséh.

Semmi Piispöh’ batalma alatt ne légyen , hanem —

tsah az Esztergomi Ersch hözönséges Gyiileheze

ten jelenjen meg, hogy опал idvessêges intèse

het hallván , magát., ès alattvalójit hasznosan oh

tathassa; és azon helly’Szerzetesseineh, és Kle

rihnssainah szabad légyen felvenni az Egyházi

l
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rendeltet, a’ melly 'Pîispölttöl altarandjáli, taak

Hatholiltuslégyen. Alattvaló nêpe is azon Hely.

nels, és minden odajövö idegenelt, kilt azon Mo

помог’ Hapolnájiha, földjeire, telelteire vagy

altárminö birtoltaiba, laltáa’ liedvéért menénde

nek, altármelly Piispölt’ Megyejèben lejendje

nek, tizedjeiltet a’ borból,"gabonavetemények

böl, vagy más terméseltböl, és a' barmoltbòl,

‘аду гШаюШъЫ , semmi Píispöltnelt ne adjáli , ha

nem tulajdon Monostorjolmalt , ’s A'Játurjoltnalt.

Szabad légyen‘ennelt az ö Молодец’ teleliein ,

_ vagy birtoliain Templomoltavt , és Kápolnàliat epi

teni, felszenteltetèsseltet pedig ltérni, a' melly

Püspölttöl aliarandja , ès azon Piispölt', hogy az

Isteni áldáshan rèszesíiljön, a'llèrönelt eleget te

gyen. Egyèbbaránt essék az Isteni harag' hosz

szúállásàba. Annaltolcáért parantsolom erösen ren

delvén az Ur Idvezitö' Jéaus Hrisztusnalt bizony

’ saga alatt, hogy semmi'Erselt, Piispöli, Vezér,

Bán , Fö Ирану, Alispány, Elöljàró, se vala

melly hatalmas ember, aliár nagy, altar alangyx,

a’ mondott Monostorba, és annali alább irtt jus

sába magátvalamilléppen ne avassa , az adóliba,

jövedelmeltbe , telelieltlbe , szolgáliba .‚ földelibe ‚

вгё1б|‹Ье‚ tizedeléselthe, mind Népéneli, és Ven

dègeinelt, mind telelteinelt, halászásoltba, par

toltba , ásványoltba , es minden adott ,Í vagy adat

Ytandó “наших; hanem olly szabadon birja, mint

a’ Plíspöltölt birjált az -ô jussailtat: ha pedig va

lamelly [leresztény ezen Monostor’ szahatlságá»

ból, ’s a’ mi rendelésíínlthöl valamit elhuzni igye

ltezen‘d, ltörnyéltezze ötet az örölt Мой, es te

gyexröszve husz marlta finom aranyot, мы a'

i‘liràlyi Ramaránalt, ’s Те!“ az Apáturnalc, >és а‘

többször mondott Монолог’ igazgatójinak. Az

ö jussait, megtartójinak pedig mindnyájoltnalt

lègyen bélteaség az Atya Iatentöl ‚ _és az ö Fija'ttól
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Jesus Kristustól ‚ Amen. Az Ur’ megtestesiilése

nek ezer liarmintz hetedik esztendejében , a’ Ro

maì adó szâm’ `ötödiken, Magyar Ország’ Elöd

jei: Domokos Èrsek; Modeszt Píispökr, Urzy,

Копи , Tomay, Её Ispányok idett.

L S Jegye az 'Urnak István Hirálynak.

' ' Domokos Ersek AtyaVice-Cancellarius.

Nem tsak a’ Ferjii , hanem az Aszszony Szer'

zetesekkel is ékesítè Szent István Itirály a’ Ma

gyar Anyaszentegyházat. A’ Görög Apátzàkat

tudniillik Veszprimbe szállitotta azon szép lila'

stromba, mellyet nekìek épittetett a’Szentseges

Sziiz Anya tiszteletere , az ô lelke’, ugymond fun

dáló Leveleben , ’s Felesège’, es Fija i’ ’s az egész

Pannonia’ boldogságáert, böven jôvedelmesitven

аж: sok Helységek kilentzedelesevel. A’ mit a’

Deák Бот-(1116 a’ Görögböl igy ad elö:„ Do ап

nuas eidem Monasterio nanas cum Proedio:

rum numerisf’A’ Fejedelem’ buzgósága a’ Nep’

orvossága. >Szentlstván Rirály alatt I‘öképpen ki

tetszett ez a’ Magyar Nemzetben , ugyhogy Szen

`tek’ Földének l'atszanék Pannónia: minthogy a’

Szerzetes Házak nem tsak a’ Iiirály által , hanem

az бы‘ jobbágyai által is szaporodnának. Ezek

köztt elsö ebhen вещам, egy errleme‘kkel i`e _

nyeskedö ZászlósUr ‚ a’ ki ezert mind GejzaFe

jedelemtöl, mind ennek Fijától Szent István Ri

ràlytól hövséges jószágokkal megaján'dekoztao
u tott vala. Ez az ö legszebb birtokában , Tatában ‚

Monostort, es Apàturságot allitott a' Szent Hi»

‘rály’ engedelmével , ’s ezen Армии-34330! örököse

ve t/ette azon Jószágnak. Méltó erröl negyedik

Bela Hirály’ kifejezeset itten elö adni Nemzeti

Nyelviinkön, a’ ki ezen Apáturságot vmegeröalt

»l'xúm‘ sulla* __
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vén Iiirályi Levelêvel , igy szóll Deodàtosról :5,

Gondolván magában , mint jámbor., es a’ Heres:

tény Hitnek hiv követöje , a’jövendö ju'taIoml-ól

reménysége lèvén , Sz. lstván Hirálynak egyez¿.s¿,_

vel, ’s akaratjával., és en’gedelmével а; elöbh

mondott Tata h_elysèget, minden jnsokkal együu; _‚

örök hagyomânyul az ott töle fundáltt Boldog

Péter, és Pál Apostolok Monostorának hagyta ‚

ajàndèkozta., ’s örökre általadta; es e' dolog’, ’s

tétemény’ jelèiil az említett Iiírály, Szent Istva'n ‚

a' nevezett helységet a’ mondott Deodátos tekin

'tetêért és emlékezetéért Tatának nevezte; a’ mi

közönségesen Lelki Atyának mondatik, akarvàn

ez által értetödnijövendôben is , hogy lelki aján.

tlékozás,_ës engedés volna. — Hölt az Urnak 1265.

esztendejében. Gellért 'I‘sanâdi Piispt'ik pedig , a’

ki halàlával Mártiromi Код-011111 nyert, ugyan Tsa

nádon, az ö Piispöki Va'rosàbah két Apàturságot

állitott: egyiket Sz. György Mártir’ tiszteletère

mèg Szent István’ Országlásakor, a’ ki is ezen

Monostor’ Szentegyházának ‘ ékességét nagyra

nevelte Királyi ajándékaival , fökèppen az ott àl

tala épittetett Boldogságos Szůz Anya’ Oltárjával,

а’ mellynek eleibe egy ezíist temjénezö edényt tsi

náltatott , ugy hogy ottan mindenkor két öreg

Férjfiů vigyázván, a’ temjénnek égö illatozását

szakadatlanul fentartanák. Innêt terjedett osztán

az egész Magyar Nemzetre a’ Szentséges Sziiz

Máriàhoz valónagy huzgóságu tisztelet. Ugyan

ezen Szentsèges Név alatttartja meg` mainapig

ezen Tsanádi Apàturság:,a’ másik pedig az ö Fun

dálójának SzentGellértnek neve alatt, emlèkezetêt.

Aha, av_agy`sámuel Rirály a’ Sármonostori д

Salamon Rirály a’Pétsi, I. Andrés Iiirály a’ Tiha-` ‚

nyi, és Visegrádi; Radó Nádor Ispàny a’ Sze-nt

Бешеный; 1.’Вё1а Ilirály a’ Iiolosvári , 'ès Szek`

виды“, Athay Nador Ispa'ny a’. Zilizi; Peter

F6 lspány a’ Zázti; Szent László Hiràly a’
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Mogyoródi, Somogyi, Báthai, és Szent Jóbi;

LGejza Rirâly a’ Gron Szentbenetlehi, Pagráni; -1

Apàtursàgohat àllítottàh volt a’ Magyar Anya

szentegyliáz’ elsö századja'ban. A’ mellyehröl rö

videdességemhez hépest _ezehet jegyzem meg. A’

Tihanyi mainapig fennáll. A’ Szent Demeteri а’

Pétsi Piispöhséghez adatott. A’ Gron Szent Bene

dehí az Esztergomi Báptalannah ajándèhoztatott.

A’ Báthait a’ Bètsi Therézianum, a’ Szehszárdit

a’ Budai Universitás nyerte el Mária Theresia

Iiirálynénhtöl. A’SzentJóbi a’ Hirályi Felségtöl

nagy értlemii Egyházinah adatih. A’többieh tsah

Titulában maradtah.

А’ Heresztény Magyarság' másoclih szá»

zadjánah másodih tizedében helethezett a’

Premonstráti Szerzet Szent Norbert éltal, hi

neh Familiája rohonsagban vala‘, a’ 1,901

ringeni Hertzegehhel, és Tsászárohhal. СНЫ,

mint Holóniai lianonohot, V. Henrih Tsászár а’

maga Udvaràba vetteElemosynàriusnah. Innét a'

Laonì Püspöhhöz ment Pihárdiàba: ugyan ezen

Pìispöhsêgben Premonstrátban vetette meg a’

maga szerzete’ fundamentomát ezell száz lmszadih'lmï

esztendöben, ’s attól nevezödih Premonstráti '

Szerzetneh, vagy Premonstratensisehneh azon

Szerzeteseh. Sz. Agoston’ Regulájit иду szabta

Törvényiil a’ Szent Szerzô, hog‘y azohat nehány

heményebb szabásohhal megtoldotta lègyen; és

fejêr liliom szinů ruhát rendele Szerze't'esseineh

a’tiszta Szíizességneh jelentésére, mint ezt a’

Boldogságos Szüztöl venni tsudálatosan èrdem

lette. Tsahhamar el is terjedett ezen Szent Szer

zet az egész napnyugoti Anyaszentegybàzban :, és

Magyar Осада is meg az ö Szent SzerzöjénehA

èltèben hebelébefogadta azt. Másotlih István Ri

l‘âly tudniillih az Istenliez têrvén, ezer száz har-11303»

-mintzadihban'Sm Norbert’ halála elött négy езж



tendövel a’ Nagyváradi hegyen fundàla Prépog

tsàgot ezen Szerzetes Hanonokoknak Szent István

Mártir' tiszteletère. Ezen Iiirâlyi példát követték

osztán az Ország Nngyjaí; ès igy пер számra

szaporodtak a' Magyar Hazában. Mainapíg vira

goznak azok közziil a’ Jàszovi ès Tsornai z ama;

Hirályi nagy lelkiisègnek; emez pedig az Olly.

Её Familiából Tsornai István , és Lörintz Testvèr

'Zàszlós Urak’ nemes ndakozôsàgának sziileményje.

y Azonban a`Sz; Benedek'rendén lévö Szerze

tes Àtyákat is mindmind inkább szap'oritottak Hi

ràlyainlt, ’s Nagyaink. Második Bèla Rirály a’

Duna mellett Tolna-Vármegyében Fölilváratt a’

Sz. llonatiszteletire, és a’ Sághegye alatt Vas.

vármegyèben Dömölkön a' Boldogságos Szüz

`tiszteletère jeles Apàturságot állitott. Aman

пай jöszágait most a' Pesti Universitas birja a’

Iiirályi Felsèg’ kegyelmèböl; emez most is a`

Szerzet’ à‘tatossá ával és a’ Hereszttel ‘ах-6 so.`
l g ’ J

kaság’ huzgóságával magasztalódik.

Ugyan ezen században hèfogadta ide a’ Ciz.

tercita Szerzeles Atyákat is а’ Magyar huzgóság,

Ezek az elöttiszázadnak utóljàn a’ Cizterciomi

völgyben Burgundiàban származtak a’ Sz. Bene».

dek’ Rendèböl a’Molismei Apátur Sz. Robert ál

tal, a’ ki huszonegylSzerzetes Társaival a’ végre

vette magàt azon pusztasàgha , Могу ott a’ Begu

làt annál szorosabhan megtartanàk: a’liol a’ Ra;

billoni Piispöknek ‚ és Otthó Burgundiai Hertzeg

nel». kegyelmèböl tsak hamarfelépíttetetl számoln.

“4Z-Ema a’ llllonostor:l а’ Ьоппап, neveztettek osztán ‚

Ciztercitáknak ‚ ’s i'ekete ‚ és fejèr öltözettel 'kü

lünhöztetvén magokat, nagyra nevelkedtek volt.

Masodik Gejza Rirály-alatt ezer száz negyven keu

- tödikhen èpittetett ezeknek a’Tzikadori Apátur

sag. Ezutànn tiz esztentjövel a’BélakutiApát’ur

sag. `Ezen Tisztelendö Atyák mikênt megkedvels.

. lel

Ä
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tetteh “вкуса a' Magyarohtol i. szépen Munnik a»

„шеи adatott Leveléhöl Ill. Bela Hirálynah, illy

èrtelemmel: ,., Bela, Isten’ Hegyelmeböl, Ma..` `

gy“, Dalmata , Horvát , Róma Országoh’ Rirály

ja. Aharom tudtohra adni a’ mostaniahnah, és

jövendöhèliehneh , hogy а’ hedvességes Cizterci

Apátur Atyánah hérèsére megengedtem tulajdon

hedveshedèsemböl a' Cizterci Rend’ minden epi

tett , vagy épittendö Rlastromainah az .en Orszà

gomban, hogy én egèsz földemen azon szabad

деда! èljeneh ‚ а’ ше11уе1 Frantzia Országban.

Az Ur’ megtestesiilèséneh 1135. Esztendejèhen.

Ezen esztendöbenállította fel a' Бит-водных]!

Apátursagot is Vasvármegyében : Hineh Fija,

Imre Király , építtette osztán uga-dik esztendö

ben Veszprìm Vàrmegyèhen a’ Szirtzi Apátursá

got. Mind a’ heltö böven jószágoslttatott; ’s több

szörpusztasâgra jutván; ismct helyre állott. llly_

roppant Monostorohnah épitèsèvel, ’s az ezeh

hez annyi jószágoh’ adásůval nem tsah а’ Szerzeles

Atyńhra, hanem az azohhoz szálló Uraságohra is

tehintetteh hölts Rirályainh. , Mag‘oh is föbb Inne

pehen azohban szohtáh yvègezni Heresztényi Её

telessègehet, egész Udvarostul; es [быт паро

hon ott tartózhodni. А’ végre tsináltatta Szent.

István Hirály a’SzentmártOni/Fö Apáturság’ Tern

plomànah öreg oltarja alatt a’ Sz. Mihály Arhan

gyal' Hápolnàját, hogy annál inhább öszvesze

datt elmével ajtatoshodhasseh. De most is tapasz

talni; hogy az illy gazdag Hlastrolnohban nagy

hèszsèggel, 's illendö szolgàlattal udvaroltatnah

az utazó “мигом ' l

Másodih András Rirály hasonló lélehhel vi

seltetett a’ Szerzeteseh eránt; 's ezehneh számâra

mind ö általa; mind Fö Emberei általtöbb M19

nostorohèpůlteh volt. Ezeh hözziil való itt Mo

sony Vàrmegyeben ezen Szent-Mihlósi Usada

Magyaroìi esme'rete. _ I

l.
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_ lomban a'Léhenyi Арбат-9:35, mellyel felálllt'ot." .

tak ama’ hires Hedervàri Familiàhól Nador Ispà..

nyi мышцам tíindöltlö liét'l‘estvèrelt, Csépàn,

es Ptit, az az, István, es Lipót; és az azt meg

4208,?. erösitö Biràlyi Levelét ezer Вы száz nyoltzadili

esztendiiben adá Ш András Hirály.-A’ Hazáhan

' szörnyiiltödö háhoruk liipusztitván innét а’ Bene

deli шумы, «abb Мед; èrdeme‘s Egyháziali ja

'vadáln'iasittattalt ezzel. Utóbh a’Györi Jesuibálv

nah adatott. Ezelmelt eltörölttével рейде‘ María

Theresia Ditsö Ilirálynè Aszszonyunlt az Usltolált'

.jószàgaihoz ragasztotta. Végre ezer nyoltz'szàz ti.

'zen heterl'ilthen ezen Зина-“1110651 Uradalomhoz
I adatott О Felsége által a’ helyett, а.` mit a.’ H0..

lmz'siromí Erösaégliez foglaltah az ott feltvö jószà,

gàból aiM. Gróf Zichy Familiánalr.

Jerusálemi Andreis Hiràlyunlt’ idejêt meg em

léliezeteaebbe tettèlt az altltori lieletltezett и] Szer.

, zetes Rendell; Aszszisziomi Szent Ferentz ezer

liet szàz liilentz'ediltben felállltván az ö Rendét> ha

mar elterjedett az. Anyaszentegyházban ., ’s még

Sz. Ferentz’ vezèrlèsrltor megszállott Magyar Or

szág'ban is , Egerben , meg pedig mind а’ teiféle.

Mert mar aliltor egyilt Fel l‘eltete; a’ niá’sili лёг.

lie ruhàt Везде“ volt /viselni ezen Szerzetben:

шагом Minoritàlmali, elnezeltet Franciscánu...

solmalt , a’Magyarolt Szìirlte Berâtolmali , nevez

télt. Воду ezeltet fölièppen ltedveltèli a’ Hazafialt

itten, liiveszilt onnét, Воду legtöbb Шин-ото:
пуепеЪъ a’ Magyar Hazàhan. Szinte .ez idòbenl

i szerzette az ö Bendèt Szent Domolios’is, а’ lti

vSpanyol Orszàgnak Hasztilia Tartomânyjában

‘régi NemesFamili‘áhól származott, ’s tanulàsát

nagy ditserettel vé-gezvèn , az Osmai Piispo'ltsêg

hen Hanonoliliâ* ., ’s Fö Esperesttè lett, ’s a’ Theo..

lo‘gìában ‘гамма. Osztán Missionáriusságot vi~

"И Spanyol, es Frantzia Országban, ’a -ngyan
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ennek Langvedfocia 'I‘artományjában Inqvisitorrá

tette ötet Pápa ö Szentsége. Itten azutánn Tof,`

lótza Városában állította fel az ô Szerzetet , 'mel

lyet III. Honorius Pápa ezer ket száz tizen hate-1216.3,

dikban megerösített. Ez az Evangyeliomnak azon

buzgó hirdeteseröl ., mellyben az Alhigen eret

nekek ellen sziintelenůl fáradozott , Predikátorok'

Bendének, az ö Szent Szerzöjeröl pedig Domi

nikánusnak neveztetett. Ugy ezt is, valamint

Szent Ferentzet, mintljártbefogadta Magyar Or

azág; es Györ Vàrosa szerentsésittetett legelö

ször ezen Predikátor Szerzetesekkel ezer МН”!

szàz buSzon egyedik esztendöben ,f a’ bovà maga

Szent Domokos kiildötte Bonóniából Boldog РАН,

Magyar Нант , a’ 'I‘örvények’Doktorát , ki они

tán a’ Flltnok’Apostola’ nevezetevel jeleskedett.

Remate Szent Pál Rende megis , melly ekkor

e’ Magyar földön szârm’azott, leginkáhh jeleslti.

Jerusálemi Andrés Rir'ályunknak idejet._Euzebius,

Esztergomi Hanonok, tudniillik, ama" sok Ma~

gyar Remetekliöl , kik a’ vadon erdökben mage»

nosan ditsöitetfék buzgó imedságaikkal‘, ’s ene

keikkel az UrIstent , nehányt öszveszedven, шеи

egyiitt folytatta Елене: eletet., a’ kiknek Pata
tson Baranya Vármeìgyeben ezel.’ ké! S252 huszonßßß. I

ötödik esztendöhen Monostort epittetett a’ Petsi

Радары‘, Bertalan. Negyedik BelaA Király alatt

Рейд; negyedik Orbàn Papa’ hagyásából hizo
nyos Hlastromi Törvényeket lszabott nekiek Pal,

Veszprimi Piispök , ezer ket száz hatvan karma.

dik esztendöben; es ugyan ekkor kezdettek Pau

linusoknak neveztetni ‚ ’s meg ezen Törveny’Aůó

jok’idejében annyira szaporodtak, llogy ещё

Megyêjében kilentz Iilastromban` ditsöitenek'a’

menynek, földnek Urát. Harmadik >Andean Ri.

ràly alatt ezer hârom „мать“, mar Generi..

lissok „адепты, a’ kinek laken mindenkor

I а .\

E»

„вам
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itten a’ Sz‘erzet’ Anya föltlén vala; àmbàr több

Országokra, ésta’ Bereszténység’ Fö Városaha'

Bomàha is e'l terjedtek ezen tejer öltözetü Szer

zetes Atyàk. Legtöbb Iilastromokra szaporodtak

ред]; ezek itten Nagy La‘os lziràlyunk Не", a'

ki fökèppen kedvelte ezeket, Igy Iiiràlyainknak ‚

l’s több tehetös Hazafiaknak Imzgósagáhól minden

\ fele Férjfì, és Aszszony Szerzetesek' Iilastromai

'èkesitettek a' Magyar Hazát., ennek testi, lelki

javára, Nevezet szerènt ezen Szerzetesek voltak`

Maria Theresia’ uralkodàsa alatt édes Hazánkhan:

Augustinianusok ., Basiliánusok , Benediktinu

sok Camaldulensisek , Camillanusok , Capucinu- '

sok, Carmeliták , Ciztercitá‘li ‚ Crncigerek , Do- '

nxinikánusolt; Franciskánusok háromfelék, -ugy- —

’ mint :` Obszervánsok , Minoriták , ès Reformato

isok; Певицы‘ , Miserikordiánusok , Paulánusok ,

Paulinnsok, Piaristák , Premonstratensisek, Szer- ‘

vitali', Trinitariusok. Apátzàk pedig ezek: An

glikánák, Augustiniànâk, Clarissák., Elisabe

thinák, .Ursulinák. _Hanem még а” fent Цене“!

Iliràlynénk Ors'záglàsakor XIV. Relemen Hamai

Papa' Apostoli Levele szere'nta’Jcsuiták Szerze

te eltöröfltet‘ett. Màsodik Jósef Tsászàr, ’s Apo

stoli I-lirályunk maga Felséges hatalmával eltör»

lötte a’ B'enctliktinus, Camaldulensis, Camilla

nus , Panlánus , Paulinus , Premonstratensis, Tri

hìtárius-Renrleket; ès az Augustina , ’s Clarissa

Apátzákat.; a’ meghagyattaknak is több'Rlastro
mait: ellenben sok Helysègekhenv, mellyek Ple

bànus` nèlkiil sziikölkötltek volt , Plèhánlákat $111

tott. ÁFerentz Riràlyunk pediglen az ö Apostoli

buzgósàgàtól темам“, vi‘szszarendelte a' Be

nediktinusokkal ,` ès Cizt'ercitákkal сруб‘! а’ Pre~

monstralensiseket'is', иду; hogy nem [зад и ls

teni szolgá'la'than ‚ .hanem az Oskolai tanitàsl-an is‘

foglalatoskodjának a’ Haze' jovára. Végetwetvèn'
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еще“ Szahasznah, igêretem szerênt elöadqm Szent

lstvannah a’ Szent- Màrtoni Monostort fundáló

Hiràlyi Levelét, a’ mint azt hiftdta volt.; és ezt

lemàsolván P. Hrizostomos Novak, a' mostani Её

Apatur , ezer het лёг nyoltzvanadih esztendöhen`

Világ’eleibe terjesztette azon tudományos höny.

vében , mellyet igy tzimezett: Vindiciae `Dipl0.

matfs Stephanei. _

IN NOMINE DOMINI DEI SUMMI STE.

FANUS Superna providente clementia, Цвето

rumBex. Credimus, et vere scimus, si locis di.

vino cultui mancipatis, potestates, atque bono

res adagmentaverimus , id non solnm laude hu

mana praedicandum, verum divina mercede re

munerandum. Q_vocirca omnium Sanctae Dei Ec

clesiaelidelium, nostrorumque praesentium, at..

que futurorum зоны-з comperiat intentio ‚диод

nos intervento, consilio, et consensu Domini.

Anastasii Abbatis de monasterio S. Martini, in

Monte supra Pannoniam sito ab genitore nostro

incepto, quod nos pet-Dei subsidium; ob animae

nostrae remedium pro stabilitate Regni nostri

ad ñnem perduximns , talem concessimus liberta..

tem, qualem detinet monasterium Sancti Bene~

dicti in monte Cassino; quia propter orationes

sanctas fratrum ejusdem monasterii consiliante

domno Anastasio , praescripto Abbate , et “31

ter adjuvante , confortati,y et laureati sumus.

Singulare namque ваш-зайцы, quod per merita

Beati Martiniin pueritìa mea vexpel-tus snm, me

moriae posterorum tradere curavi. Мах-некие

namque bellorum tempestate , qua inter Theoto

nicos, et Ungarns seditio maxima excreverat,

praecipueque, cum civilisbelli ruina идея-ел‘,

volente comitatu quodam, nomine Sumigiense

paterna me sede repellere, quid lluctuanti animo

oonsilii багет? quaque me verterem? tanta taf

r

' l
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ctus verecundia, atlstantibt‘is ducibus: videlicet

Poznano , Cuntio, Orchio, dono quo-que Domi

nico Archiepiscopo, votum vovi Sancto Marti.

no , quod side bostibus interioribus ‚ et exterio

ribus ejus meritis victor existerem s supra nomi

nati eomitatus decimationem de omnibus negotiis,

praediis, tetris ‚ vineis, segetibus, vectigalibus,

vinumque hospitum, quod in praetliis eorum ex

cresceret, ne Parochiano Episcopo pertinere vi

Ideretur , sed magis Abbati ejusdem monasterii sub

testimonio prael'atorurn Ducum ‚ multorumque

comitum absque ulla mora subjugarem. Dumque

post cogitatum victoria potirer; quod animo re

volveram, орех-1:1 efficacia complere studui. Nec

dum enim episcopatus, et abbatiale praeter ipsum

loçum in regno Ungarico sitae erant. Quod si,

vos lidelesl Неон, in quo volui loco , episcopa

tus, et abbatias statuerer, an non Пси!‘ ctjipiam

loco ‚ quod volui ., ut facerem i’ El ne adhucEc

clesia SanctiMichaelis vacua esse videretur, vel

Episcopus parrocliianusinjurias, querimoniasvè

.in eollectione decimal-um pateretur; ei curtem ,

quae vocatu'r Corton „си-т hominibus eidemper

tinentibus tradidi. Quod si ipse contra`mea sta

tuta quid inique agere, vel adquirerevoluerit g

~tinte Deum judicern vivorum, etz-mortuorum in

die jndicii se contendere mecum sciat. Adhuc

autem subjungens; dico: sit id ipsum monaste

t‘ium ab omni inquietudine вешают, babeantque

monacbi post transitum sui cujusque Abbatia

alium Abbatem securiter eligendi , et a quocun

que velint Episcopo consecrandi eum; sitque

illis licitum ordines accipere quovis loco, et a

'quocunque Episcopo. Ante neminem vero Abbaf

tem capella incedat, nisi ante Patrem ejusdem

monasterii propter reverentiam , et Sanctitatem

lpsiuß loci, moreque Episcopi in Sandaliis mis

l
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sam celebret. - Precipimus itaque sub testifìca

tione Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi, и}

nullus Archiepiscopus , Episcopus , Ещё, Mar.

chio, Comes, Vice-Comes, seu aliquis _homo

magnus, sive parvus, de jam fato monasterio

nliquomodo se intromittere in mancipiis, 'terris ,

vineis', decimationibus, piscationibus, ripis",

placitis, sine concessione Abbatia ejus monaste

rii audeat. Quod qui fecerit, componat centum

libras auri optimi, medium camerae nostrae, ac

medium praefato monasterio , suisquerectoribus,

maledictionisque perpetua@ vinculo a’eterna'liter

feriatur. Quod ut verius credatur; banc paginam

manu propria _roborantes sigillari jussimus._

Signum Domini Dominicus Arcbiepiscopus

Stephani incliti Regis Vincecancerarius fecit.`

и m и И И и

§L0cus mono-S

§ grammatis. §

m ш И и и m

Anno Dominicae incarnationis MI. Indictione

XY. anno StePhani, primi Regis Ungrorum , se

cundo hoc prlvilegium scriptum , et traditum est.

Hue sunt nominatae villae in dedicatione Eccle

siae ab Arcbiepiscopo Sebastiano, et a Comite

Ceba: Piscatores, _Fizeg, Balvanos, Temírdi,

Chimudi , Wisetcha, Vuosian , Murim , Самоа‘,

\ Wag,I tertia pars tributi de P_oson omnibus

rebus sive praesentibus, sive Гимн-10.

l
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III. Szaltasz'.

А’ Magyar Anyaszentegyház' Ellenesseirôl.

Az Apostoli Romai Széltnelt, es az ezzel

egyezö Piispöltöltnelt igazgatása alatt а’ Kristin

ban egyaránt hivöltnelt, ’s buzgólliodólinalc

az egèsz “Мета elterjedtt Társasàgàt valljuk

Bomai I_{özönség‘es Heresztèny Anyaszentegyháb

nait: ennelt föbb részeit pedig a’liülönös Nemze

telt' l‘leresztény Társasàgát ugyan azon Nemze

telt’ nevével esmèrtetjiilt, mondván: Lengyel

Anyaszentegyház , Magyar Anyaszentegyliáz. In

nét látni; hogy az Anyaszentegyház nevet nem

танец igazán egyilt is azon lu'ilönös Társasá»

gok liözziil , ha tsalt ama’Romai ltözönseges lle

resztényAnyaszen'tegyháznalt nem része. “купи

ni azt: is; hogy a’ ltiilönös Anyaszentegyházzal

чаю ellenesltedés magában foglalja a’ ltözön..

идее Anyaszentegyházzal való elleneslsedéstr,l

és igy a’ М amannak Ellenesse, emennelt is

Ellenese az. _Midön мы itten а’ Magyar

Anyaszentegyház’~ Ellenesseiröl szóllunlt, ert

jiili azoliat, a' И!‘ a' Magyar Hazáhan a'

Reresztèny Hatholilia Hit ellen tusaltodtali , ‘аду

tusaltodnalt. Hogy a' МэВ-ушей a’ p_ogánysághól

lett megtêréseli шёл is ltét izben solian azon po

gányságra viszszavetemedtelt , ’s Feleilc'ltözzííl

soli Mártirolc lettek általolt; de ôlt ismét igaz

I-Iitre téryittettek jó Rirâlyainli àltal: arról már

emlèlie'ztünlt. Hanem abban is bizonyosok ‹ VQ

gyunlf; Воду egy Magyar sem támasztott az Anya

ezentegyházhan eretneltséget, vagy szaltadást:

’ azèrt a' mi ezeli‘ltözzůl a’ Magyar Anyaszentegy

liázat , ’s országot rongálta; mind az idegen nem

` „мы származott.
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' ' Olas: Országban támadott Flagellán’sok vol

и“ еЪЪеп az elsök negyedik Bela’ Hirálykodasa

kor ezer ket не: hatvan harmadik esztendöben :12651.

de tsak llamar kiiizettettek , es igy a' Magyarok

han veszedelmes tevelygest nem okozhattak. U

gyan Olasz Országban keIetkezett Fratrielle‘k

jöttek osztán ide bé Run László Hiràly’ idejeben ;

a’ kik amazoknál sokkal irtoztatóbb káromláso
kat tettenek: mert ezek egyeránt, Ferjfìak, es

Aszszonyok, nyilván predikállottak , es a’ Pàpàt

’s I’iispököket szörnyiikeppen átkoztak. Azert

annàlnagyobb tiizzel állottak ellenek a' Magya

rok , ’s vltezíil kivertek öket a’ Hazából. Sigmond

Hirály alatt pedig a’ Husziták támadták meg a’

Magyar Anyaszentegyházat, Tseh Of-_szágból

Husz János Prágai Papnak tévelygesevel , a’ ki

Velde, es “Не! állltâsait megujította: пойдём

mint Fö eretnek a’ Ronstàntziai közönséges (Буй

lekezettöl megiteltetven, ezer négy száz tizenötö1415~ß~

dikhen Sz. Лада!) bavának tizen hatodik нашёл

Sigmod Romai Tsâszár, ’s Magyar, es 'I‘seh Ri

rály’ hatalmából elevenen megegettetett.Belopa

дома!‘ ugyan ide ezen Husziták mindjárt az ô

keletkezèssekkor; de nem sokra mehettek itten. .

l'lanem minekutánna Ersebet (‘Бы/еду Hìrályne ö

általok akarta Ulâszló ellen a’ Iiirályi hatalmat

maga fijának I'enntartani; mint haramiák, ugy

`kajtorkodtak a’ Magyar füldön , és tsak Mátyás

Hirály’ ditsö fegyvere irthatta ki öket tellyesseg

gel edes Hazánkból. _

De a’ Magyar Anyaszentegyházat leginkáhb

megzavarta osztán a’ Lutherseg , mellyet Szak

szoniában Vittenberg Városáhan штаммы Lu

ther Мёд-ю". En igy esmérteti meg Mindszenti

Sàmuel Komáromi Református Predikátor az ö

Magyar Ladvocatjában : „ Luther Marton ише

tett 1485.Eizlebenben. 1h97. E. Magdeburghan,
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és Eizenachban az ajtók elött való éneklésével ke

reste kenyerèt , még nem еду gazdag özvegy Agg

попу a' maga házába a’ lijai melle vette ötet, 's

веду езцепде13 szabad asztalt adott néki. Az

utánn az Erfurti Universitásba ment, hol a’ Filo.

zoliát, es a’szép Tudományokat tanulta 1502?».`

Magisterré lett, 's a'Jusra is adta magát. Dedön еду Alexius n‘evii társát mallette a’ m'enykö

megíitötte, 1505. a' Szìileinek akaratjok ellen

Augustinianus Baráttá lett. 1508. а’ Vittenbergi

и] Universitas» hivattatott, hol Filozoiiat tant

tott ., és prèdikállott. Onnan Homa'ba папаши

a' maga Szerzete’ perének a’ Pàpa elött való el

igazltására. Romából vìszsza jövén , Theol. Do`

ctorrá, ès Professorrá lett. a' midön Sz. Pálnak Ro

mai Levelét, ès a’ zsoltárokat világosltotta: a

zomban a' Zsîdó, és Görög nyelveket is tanulta,

hogy a' Sz. Irást annál johban èrthesse. Azutànn

a’ Tezel Indulgentiájának keményen ellëne tette

magát. Oct. 51. n. 1517. 95 Рышдьм a’ Уши

bergi 'I'emplom’ ajtajára disputálás végett kira

gasztott: mellybôl hamar nagy'veszekedès tama

dott. E’végre Luther 15m-n Augspurgba mente,

ott Hárdinalis картам! , 151() peilîg Lîpsliâ

han D. Eckennel disputált. Midön 152()v Х. Leo

Páp'a Luther ellen еду keményBullátadott ki, ’s

minden irásait, mellyeket meg` lehetett ka-pni,

megègettette: Luther is Dec. 15-n azon eszten

dôben a’ Vittenbergi Мари elôtt sok tudós embe

rek’ jelenlétében a' Jus Canonicumot, a’ Leo’

Bullàjával egyíittf, megégettette; mellyek kŕiztt1

voltak Eckennek, Emsernek, és másoknak irá

saik. Azután Vormsha ment az Imperium’ Gyíilé

веке; ott гей nem vehették, hogy, a’ mit erldig,

tanltott, azt liuzza ‘Пила; hanem azt kivánta ,

hogy irásai а’ Sz. Irás „мы visgáltassanak meg;

ига! Vormsot oda hagyta , ’s a’ Tsászár бы: eret
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nehneh lenni hirdette. Midön baza felé utazott,

(мы a' Szahszóniai Vála‘sztó fejedelem nagyohb `

bátorságnah ohéèrt a’ ‘гамме: Várba vitette ,

mellyet ö maga Pathmusánah szohott nevezni. Ott

шипы ‚ és haját meg nevelte , 's mint valamelly

Vitez, fegyverbe , pántzélba, sarhantyus tsizmá~

ba öltözött , ’l magát Junh'er Georgnah nevezte.

Ama hires Hépiró llranach ebben a’ formában‘fes

tette le бы: Vinenbergben. De , midön Harolstád

a' hépehet а’ 'I'emplomohból` hezdette hihányni ,

a’ Vàlasztófejedelem'bire nélhůl Vittenbergbe '

ment:I hol mind Harolstáddal, mind Münzerrel ,

mind pedig az Anabaptistàhnalt egyéb Fejeihhel

gok baja volt, 15g/pn at’ Barat ММ: levethezte;

a’ hövethezett esztendöben Sz. lván~havánah ti

zen yegyedih napján egy«Bore Камни nevii Apá

tzát felesêgl'il vett. Midön 1529-n Spe'yrben, ès

i550-n Augsburgban a’ Töröhöhhel v_aló hábo

rura nézve Imperium’ Gyíílèse tartatott д Luther

Vittenbergben az alatt , mig Torgauban a’ Theo.

logusoh egyiitt voltah, tizenhét ártihulusohat

tett'fel, mellyehböl azutânn Melánhton az Agos.

tai Vallást hészitette. 15M-n irta a' Smalhaldi

artihulusohat, midön a’ Papa hillirdette, hogy

Mantuában Gyíilehezetet fogna tartani. Vègre

Vittenherget oda aharta bagyni; de a’ “Давыд

fejedelem’ hérésére ott maradott. Midönnêmelly

dolgohra nézve a’Mansfeldi Grófhoz Eizlebenbe

ment, meghalálozott 1.5!‘6-n Böjtelöhavánah ti

zen nyoltzadih napján.”

Ezen hépezetböl világosan láòbatni : bogy

Luthermind a’Birodalom’ Fejedelmét , a' Romai

Tsászárt, mind az Anyaszentegyház’ hatalmát

megvetvén , maga magánah Apostoli hatalmat tu

lajdonitott; ’s_nemhogy az Ur Rristus Evangyéá

Нота szerènt maga megtagadásàval , és heresztje’

viselésével запад hövetöje 1епг‘щ1па1 hanem ér

l
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zekenységeit követvén, az _Anyaszentegyhâz el..

len, mellyen a’ setetség’ Angyalai se vehetnek

eröt , szegezte magát. Követöket annál könnyeb

. ben szerezhetett, mennèl tágosabb utra пышно"

az ö „плазмы: mellynek terjesztèsére batorí

{она ötet a’ Szakszóniai Fejedelem; minthogy

Ennek igen kedves volt az. Mel-t azzal magálioz

huzván az Egybázi jószágokat, nagyon meggya~

rapította jövedelmét. Tetszett ez osztán más Fe

jedelmeknek is: ’s innét nem tsak Német Огни!

got , hanem Dániát, es Sveciát is> elborltotta

Luther’ tanltása. Ennek buzgóan ellene állván a'

'I‘saszátr,y az azt Ptôvetök által rettenefes háboru

val terheltetett:l és igy szörnyi'x romlása lett a’

Német Birodalomnak. Tsak hogy erösebbek le

gyenek ezek, 'annál inkább törekedtelt volt azon

Vallásàt Luthernek mindenfelê игравший. De

valamint Vittenbergben mindjàrt eleinten megha

sonlottak; ugy egyébiitt meg több részekre ага
ykadtak. lgy Fra ntzia Országba is bébatottak всей,

’s ott is találtak ollyanokra ‚ a’ kiket az Anyaszent

egybáztól elidegenithettek, ’s azok köztt' vala

liálvin János is. Ez hiressé tette magátazzal, mi

vel Lutherrel hasonló szabadsággel elven, Hel

vetziában ‚ а’ hová vette magát bátorság’okáért ,

egy más szakadásnak leve Fejévé; a’ melly Ma

gyar Országban is osztán elgyökerezett.

А’ lliràllyal egyiitt mindjárt a' Német szaka

das’ kezdetén gondos vigyázással voltak в’ Ма

g‘yar Hazànak Elödjei , hogy мы nehasson az; »

és ‚ valamintFrantzia Országban ‚ ugy itt is Or
V szâgos vègzés által halálos biintetés rendelödött

azok ellen , а’ kik azon szakadást követnèk. Mind

azáltal meg nem menekedhetett attól édes Hazánk.

Az egynyelviisègnek мишки az az ereje ‚ bogy

пищей ellen az egyik Ország’ Fijait a’ más ide

доп-‚011153‘ Fijaival egyesitse._ Igy az Erdélyí

*\
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Szhszoh mindjárt hészeh voltah a’ Német Országì

Szászohat hövetni, ’s véleh a’ Luther" szahadásá

han ègyesiilni a’ Rirálynah hozzáj’oh-botsátottPa

rantsolatjai ellen is. Igy szóll pedig azohhoz e’

jó Fejedelem egyih Apostoli liirályi Levelében : ,‚

Lajos, Isten’ hegyelméböl Magyar, ès Tseh Or

szág’liirályja , a’ mi biveinhneh. Polgàr Mester
neh, ës Biráhnah, es a’y mi vSzeben Vàrosunh’

egy'eb eshiidt öregeineh a’ mi höszöntèsiînhet , és

hegyelmiinhet. Sziviinh' hedvetlensègével êrtet

tiíh , hogy némelly Luther Marton , a' hit az Аро

stoli Szent Szèh immár regen hiàthozott yale,

szerteszètt az Embereh’ sziveit snnyira megvahi.

totta , hogy , az Evangyéliomi igazságtól, és a’

Szent Atyáh’.hngyomán-yaitól elállván, annah ta.

nitàsa, 's általa irolt hönyvetshéh hözötteteh mind

nyájatoh’ hezèben legyeneh, olvastasssnah, ’s

megtartassanah. A’melly àllitàsoh ugyan , és azon

Luther Mártonnah I‘lönyvetshéji mivel az igasság

ellen vannah , ’s az Apostoli Szent Szèh àltalis,

a’ mint mondottuh , mar regen aloh alá vettetteh;

a’ mi aharatunhhal igen ellenhezih, hogy ti is,

és Polgár идя-„51011, 's Rereshedöiteh, és a’ mi

‘Пи-030011’ egyéb Lahosai azon Rönyvetshéhet à

rulni, venni, ’s forgatni hezdettéteh légyen. Mi

vel pedig Magyar Ország’ hajdani Szent Rirály

jainah, a’ mi Eldödeinhneh nyomdohait “Не!

ven, hötelessègiínhben vall, a’ Hitet, a' mi Ke

resztèny наземным , ne hogy а’ hiâthóztatott 

Eretnehehtöl megtámadtasséh az , és megfertèz

tesséh, mindeníitt'a’ mi Urszágunhban‘, és attól

függô részehben èpen fenntartani: aharjuh , él

bivsegtehneh ezennel minden jószágaitohnah el

vesztèse alatt lneghagyjuh , és parantsoljuh; bogy

ezenneh vételével tiistènt mind a’ mi Szeben> ‘Ни-о

eunhban ‚ mind hozzàtoh tartozó egyéb helyehen

n emlltett Luther Màrtonnah мандата-511115

`

.



`1h2 --‹ о )

‚ aait, ltöltemênyeit, és ltönyvetsltéjit utszánltênt,

ès minden házalmál liilteressételi, 's a’ feltalál.

tattaltat nyilvan megégessételt; osztán pedig Вб

zönségesen hihirdessètelt, hogy senlii, altàrmelly

állapotú einher legyen, ollyas vélemênyeltet,

állitàsoliat, ès azon Hönyvetslteltet ne mrreszelje

árulni , venni, olvasni, vagy forgatni, minden

флага’ confisliáltatásánali biintetése alatt. Rölt

Budán Cantate Vasárnap elött való szombaton,

\ 1525. esztendöben.

„д " Ezen Hirályi Parantsolatra megengedte'u‘

il _ ‘ gyan a’Szebeni Tanáts , hogy az Esztergomi Er

` aelttöl., Szalmiári Györgytöl, odaliildettetett

l; Biztos által a' Vàros piartzán Luthernelt mind

azon Hönyvetslièji megégettetteltm valamellyeli

feltalàltattali. Hanem azutánn tsalil "вуз" a, vih

_ tenbergielire hallgattah ölt. Hnszszan leirja варь

.i  ‚ qeli ltitsnpásait a’ Szebeni Ráptalan az Esztergomi

l Erselthez , Szallián Lászlóhoz., ezer б! 3262 hu

» ’ szon hatodili esztendöbèn adott panaszliödó 4Le.

velében ugynn altltor, midôn Szolimán Törölc

_ Tsászár nagy Lliihösséggel nyo'mula êdes Hazánls

ellen: azéri' valamint a’ Német Országi , ,ugy az

Г ~ Aposmli Magyar Korona alattIèvö Szászolt is an

‚ ` nál bátrahhan ellenlteztelt az Apostoli An’yaszentß`

l', egyhàzznl , ’s enneli idvezitö Vallásávnl. Igy adje

¿f \ _, ‘рама е|ё ezt az emlltett lláptalan minfdjárt Leve
Ё! - l A lenelt ltezdetên :'„Szeben Városáhan , _а'- hol Ion.

tlamenloma v'agyon-a’ Luther eretneliségénelt',

Hecht Jànos Mester ember’ házában плат! Oslto

_* la rendelödött némelly Ведь által: ottan a’Nicéai

` _Symbolum , êS a’Mißtlbéli, ’8 eg‘yéb Ivsteni azol

gálatbeli éneltelt németůl ènelteltetnelt» az Asz

szony , az inas gyermelielc , ès az egèsz házi tse

' ` lèd által; ès Nèmet Misét szolgàltatni iparliod

nali. Ugyan annali a’házâbantartózltodili egy hi

пледы: György nevů Dominiltánus, a’ М azt
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mondje , hogy ö a’ Szerzeti ruhàtól, es fogadás

\6\Ге‘оЫоМЫоЦ1е5уеп:‚`(1е mind eddig ezeránt

valo Bizonyságát elö nem mutatta. Ez a’ Plehánus"

hire "НМ! а’ IiókEgyhâzakban prédikál ., elvon

и" а’ Nepet az engedelmessegtöl , a’ böjtölestöl ‚

az Anyaszentegyház’ parantsolatjaitól , ягода‘

szólván, mellyek tetszenek, тает 'a’ Predika

юг; ьмыьа akarván hetolyni, lizetes nelkůl ,

hngy annàl inkàbb eltsâbithassa a’ Nepet: “Дж

detett. ez valamelly Ambrus Szileziai Predikátor

által azon részekröl, a’ hol LutherV НИМ; hogy

a’Nepet von'ja el a’ Romai Anyaszentegykáznak,

es az ö Egyházi Elöljáróinak engedelmetöl.

Ugyan ezen kiteszegett nyilván ditsekszik , ltogy

ò meltósàgos Hiràlyi Biró Urtól vett legyen pa»

мощами)‘, hogy ö Szebenhen maradjon, mig

Budárólviszszater az: noba a’ßirák' a' Háptalan

heli Urak’ ke'resere едем Szeben Városa’ rende

Ieséböl megparantsoltàk nékie , bogy a’ Városból

kimenjen; de ö semmit se gondolt azza_l, söt 325

dalmazó lelekkel mondotta: „ Ha a’ Plebànos , a’

Dekan ., es a’ Tanátsbeli Urak megdermednek is ,

en а‘: ô gyalàzatjokra Szebenben {свод maradnì.”

Рыб, hogy шаман zendiiles lészen. Ide Szeben

Városába jiinnek többnyire ezen gonosz Luther

ezakadásnak emherei , Professorok , Clerieusok ,

es Laicusok.; Ymert itten ápoltatnak., es kedvel- _

tetnek: a’ Városon ШИН pedig egèsz Erdel'yben

sehol se eresztetnek be; itten a’ Szebeniektölhe- .

ищет! fogattatnak, az Egybázi Elöljárók gya

'lezatjárm'A’Szeheni 'I'anáts unszolja a’ Pleba

по", hogy ezen Predikátorókat engedje «predi

kâlni; es, mivel ellenek nem állhat a’ Pleb’án'os

Ur , kentelen engedni , ugy hogy azon ногти,

es gonosz Predikátorok tevelygesbe hozzák a’

Nepet. Ugyan azon híteszegett min’d a’ Hereske

«ШК, es Polgárok'vendegsegeihen , mind nyilvńn,
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tanitja azt; hogy az Evangyéliom toválab negyA

идя esztendönel elrejtetett légyen: a’ Papok»,

ugy mond, semmi igazságot se predikáltak: a’

Heresztényeknek Evangyeliomi szahadságok va

gyon, nem kötelesek az emheri találmányokra,

és az A‘tyàk rendelêseire: illy sèrtegelö tanítá

saikert ugy tiszteltetnek azon Lutheránosok Sze

henben majd minden kereskedöktöl, mint a’ bál.

va'ny, ’s legnagyobh szivesseggel szinte huzat

tatnak a’vendegségekre nagy vetekedve, mellyik

«Polgárhoz menjenek vendegeskedni: a’ melly

kedveltetesböl kezdették ök feltartani пап/0111111
i Làtjuk zekbölz, minô vetkesek voltak ezen

Szebeniek, a kik Apostoli Hirályjok’ pax-entso

latját megvetven, potor emberek sugarlàsaira

törvényesen nyertt Pásztoraiktól elállottak: de

Szolilnán’ fegyvere megakadalyoztatta a’ Iiirályt

ellenek htitàlommal elni, ’s öket megzabolázni;

minthogy a' Mohátsi veszedelem neki is halált;

okozott légyen. Annál szabadahban követték osz

tân a’ Német Országi Szászokat az Ertlelyi , söt a’

Magyar (‚М-521151 Szászok is. Ezek voltak tehát

az Apostoli Magyar Korona alatt az elsök, a’kik

a’ közönséges Reresztény Anyaszentegyháztól,

- _ ы igy az Apostoli Szent Hittöl, mellyen fomlálta

Szent lstván Apostoli Rirályunk a’ Magyar Biro

tlalmat, elszakadtak volt. Ezeket követték tsak
hamar а’ Tótok, a’ vàndorló Deákjaiktól metg

azedittetven. Leginkàbb terjesztették pedig ezen

szaka‘làst Magyar Országhan a’ Nemet Lntrànos

Ratonák , ’s ezels köztt Generalis Svendi Làzâr

erönek erejêvel kivetven а’ Plebánosokat, azok'

llelyébe a’ vele ide bejött Nemet Deákokat ren

_delé a’ Luther’ tanitâsa’ hirdetésere azokon al ré

azeken , a’hol Jzlnos Iliràly’ Népe'n gyözedelmes

kedhetett.‘ Mert a' kétliirály, Ferdinand .‚ es Já

Aim, az Országert. viaskoclván, nem gondoskod

hat
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battah erànyosan a’ Hit’dolgáról ;. sôtaz ô h'edve

zèsehböl több Piispöhségehet világi Urah bitol-i

tah volt, ugymint: Perényi Péter az Egrit, Tö-`

röh Bálint a' Nyitrait , Cibah Imre a’ Váradit,

Bodó Ferentz az Erdélyit, Berusits Gáspár a’

Tsanádit, Szeretsen János a’ Pétsit.V Igy a'Lelhi

Vezéreh' fogyathozásából mèly tudatlanságban

nyavalyogván а’ Nép, ahármelly éhes Vándorlóh

hönnyen elidegenithettéh azt a’ liatholiha Anya

szentegyháztól az ezt tsufoló heszédjeih által,

mellyehet Luther’ irásaiból tanultah. Mert ez

melly# szörnyů tsul'sággal motsholja a’ Hereszteny

Ratholiha Anyaszentegyházat; elegge látbatni

tsah a’ Babiloniai fogságról - de captivitate Ba

hilonica-i‘rtt Rönyvèböl. Utóbb legerösebb

làbra állitotta a' Magyaroh höztt ezen szahadást

a' Наши világ, mellyneh hezdöje vala Botshai

István. Ez magát az Erdélyi Fejedelemségre jut- ‚

tatván , Apostoli' Hazánhat is megtámadta, 's a’

Bétsi Béhességben oda vitte a’dolgot , hogy mind

az Agostai, mind a’ Helveta Vallásnah szabad

gyahorlása engedödnéh ezer hat száz'hatodihban :160613,

a’ melly szabadságot a’ Posonyi Országgyůlés is

beihtatta osztán màsodih Mátyás Birâly’ Végze.

ményjébe ezer hat szaz nyoltzadih eszt nflöben ,

midön a’ Szent Roronâval meghoronáztatott valak

ö Felsége az Apostoli Magyar Rìrálysàgra.

Jól èszre hell itt venni: hogy ezen engede

lemmel nem hagytàh belybe a’ Protestánsoh' Val

lâsát a' Hirály, 's azon Gyiilésneh Ratholihus

‘гады, minthogy igy a’ Ratboliha Hitet meg

sértvên , önnönmagohhal ellénhezteh vólna: ha

nem ezzel tsah n’ höz tsendességet 1$1г5;уа21:$11‹Р

Azonban valamint az Egyháziah; ugy Orszàgunh'

ezen Apostoli Rirályja is minden igyehezettel

azonn volt, hogy a’Protestánsohhal megesmèrt‘et

vén a’ Ilomai liatbûlilta Hilneh sziihséges .voltát

‚_ Magyaroh “тенге. В ’
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az idvesség’megnyerèsère, azokat вина!‘ elfoga

dàsára lnirja;ì ès ez által vezen Apostoli став

nek, ’s magoknak boldogsagára tellyes egyessé

get szerezzen az Apostoli Magyar Korona’ Alatt

valójiban. Е’ végeu az Egyházi Её bivatalokra

az Isteni tudományban ‚ es erköltsben jeles Férj- '

Едим intézett. Ezeknek szent1 igyeke‘zetét _ogy

gyámolllotta а’ Szentsèges Romai Papa V. Pálg'

bogy Pràgában ‚ Olmutzban , Gretzben ‚ Bétsben

af Német Hispapok közzè tizenkétl Magyar Hispa

povkat is venne bè maga költségére; Bomában

pedig azon Rollégyiomban , mellyet Loyola Szent

lgnatz állított vala Német ‘Ох-31:35’ részére .‚ annyi

Magyar Egyházi Nevendèkeknek engedett he

lyet , а’ mennyinek tartására elèg volna Szent Ist

vàn elsö Apostoli Hirályunk’ Bomai Fundátziója.

Valóban ezen intèzêsek mellett szépen is gyare

odott a’ Hatholika Magyar Anyaszentegyház.

glen tsak Kardinal Pazmàny Péter, a' kit ugyan

e szent igyekezetii Минут!‘ ILMàtyás mèltózta

tott emelni az Esztergomi Erseksègre, sok Pro.

testáns Fö emberekkel megesmértetvén а’ llomai

Hözönséges Anyaszentegyházat a’ Rri'stus’ Anya

szentegyházának Марий ‚ ebbe [бы-Цене volt öket :~

ezeknek megterítésevel peilig számtalanon tértek

meg a' köz népböl. Hanem ezért' a' többiek ismét

pártot iitöttek, valamint elöbb Botskait, иду

most Bethlen Gabor Erdèlyi Fejedelmet kérvèn

Beligyiójok’ vêdelmezèse végett. Tudnivaló az: ‘

hogy az igaz Religyió , ’s ennek mindentudó

Szerzöje a’ Hristus tiltja a' pártiitést; és azt pa

rantsolja, hogy mindenkor tisztelettel viseltes

siink a’ Fejedelmekhez. Медицины‘ ez't mindert

idöben az igaz Ileresztények, a’ kik 111662631

kért is imádkoztakg’s inkább akartak megllalni,

mint pàrtotiitni. Ugyan ezen Mńrtiromi гамма‘Ё

gyarapitotta föképßen az Еда: lìereszténysèget.
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Иду Apostoli Hazánhban Botshaí, Bethlen‘ , Bâ

hôtzi ErdélyiFejedelmeh által iildöztetvén, még

inhább nevehedett, ’s töltélletesedett az. Men

Apostoli Hirályainh az Egyháziahhal egyetemben

annálbuzgóbban törehedteh azon Ország’ rontó

hitbéli nyavalyát megorvosolni. Erre forditotta

Il. Ferdinand legföbb gondját, а’ mellyneh tel

lyesltésére haxhatós Бедный voltah az ö deréh,

’s bölts Tanátsossai: az (Эх-32:18" Primássa ‚ Rar.

dinál Pázmány Péter; Veszprimi Piispöh, ’s Ud

vari Hancellárius .‚ Lippai György; Nador ls

pány , Esztcrházi Mihlós , és G. Pálffy Pál a’ Iii

ràlyi юным’ Fö Gomlviselöje: a’ hih mindnyń- „

vjan azt мышцы. ltOg‘y az Országban több

Osholáh’ rendeltetèse mellett >a'illíttatnátnah ne.

bány nevelö Házah is, hol а’ szegényebb Katholi

‘ husohnah , НУ“! а’ Nemesehneh gyerr'nehei mind'

ruházattal, mind élèssel tartatnánah Osholájih'

hitanultáig. Állílott is mind a’ Fejedelem, mind

a’ Primas több Osholáhat: ezen bölts Ersch pe- ‘

tligBètsben is Szemináriumot àllitott а’ Magyar

liispapoh’ számára, és Nagyszombatban a’Szent

István Szcmináriomát megnagyobbította.

Mennyire használtah lègyen ezen Osholáh az

ldvezltö Katholiha Hitneh megesmêl‘tetévsére: vi»

lagos bizonyságunh ebben az ezer hat száz har1537_E’

mintz 'Z-dih esztendöben шпон: Posonyi Orszàg~ ’

gyiilés. Enneh hezdetével mindjárt nagy viszszál

hodàsba bozta a’ Rendehet а’ Religyió’ dolga.

A'Protestánsoh azt síirgettéh g~hogy adattassanah

Нила nèhieh az ô Templomnih , és Osholájih,

’S botsáttassanah "Нина Predihátoraih azon he»

lyehre, mellyehröl eliizette‘tteh volt: a’ 113111011‘

hnsoh pedig ellenzettéh azt, mivel azon Tem-` ‚

PlOmOlt az ö régi Ratbolihus Eleihtöl még a’ Pro

‘азиаток in Ière elôtt‘èptueueh; viszszatèrvèn

мы a' Катюша Hitre а’ Еыаешгаь .‚ azoh is

R 2
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az ö hatalmoliha теми; solt helyelten a’Lalto

soli’ nagyobb rèlze is Ilatholiltussá lévén , nem

ltívántatnánalt a’ Prediltátorolt. Illy természeti

igazsàgok ellen‘nem is Мышей nyertesèli a'Pro

testànsolt. De az Idegenelttöl ingereltetvén , lié

пей voltalt ismét ezèrt a’ Hazàt megtámadni , Rá

' liótzi György Erdelyi Fejedelmet nyervèn segi

„еды magoltnals; a’lti, ‘зад hogy magát Orszá

gunh romlásával gazdaglthassa , a’ 'I‘ôröltltel , é's

a' Német Országot pusztltó Protestàns Svédeltltel
öszvetartván, lángba boritotta a’ Magyar Нашёл! I

у ezer hat száz negyven negyedih esztendöben. III.

Ferdinand Német 'I‘sászàr , es Magyar Iliràly mind

Nèmet seregénelt ide ltiildött egy rèszével, mind

hiv ‘Magyarjaival több lzhen gyözedelmeslte

dett ugyan a’Pártosolton : mindazáltal a’ bèltesség'

megszerzése vègett Törösi János derélt Magyar

Tanátsossa által nem на!‘ azon hétVármegyéltet ,

mellyeltet Bethlen Gabor birt vala, ugyan azon

jussal oda engedte Báltótzinalt, lianem a’ Tolmji ,

és ведет Uradalmaltat is , ‘бы: iat'faltltal egyiitt

öröltre az ö Házànals tulajdonitotta; és Еду hön

nyenhèltességre birta `ötet; holott megerösittet

telt a’ Protestánsolt'szabadságai is.

Annàl többen “змей osztân ltözziilölt a’ Ila

'tholilta Anynszen’tegyhazha, ugy hogy I. Leopold

Apostoli Hiràlyunls ideiében на“ az Esz'tergolni

Èrselti Megyében az aliltori `nagy nevii Erseltnelt

Szeleptsényi Györgyneh bizonyltása szerént nègty

esztendö alatt hatvan három ezer Protestàn'shô

dolt meg a’ Ratholilta Hitnelt. Nem lieveset 11552

nált ebben а’ ьдььеь liözttBáthori 'Sólia, az Er»

délyi Fejedçlemneh másodilt Ráltótzi Györgynelt

Ilatholilm Ozvegye, mîneliutánna az ö egyetleń

egy Fiiát Ferentzet a' Hatholilia ним tén'tette

volt. De föltéppen I. Leopold Rirály' Apostoli

buzgóságánalt де" tulajdonitani. a’ Magyar Anya
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szentegyháznak azon virágzását, a’ ki ńltal a"

Piispökök, Háptalaniaikkal egyiitt . szàmkivetes

sekbòlviszszahivattatvàn , hajdani Szekeikhe, es

jussaikha helyheztetödtek vala. Az Evangyeliom ‚

es az Ország’ 'I‘örvenyje szerént mindnyájan is

egyesiiltek volna a’Hatholika Anyaszentegyház

zal Protestáns l‘lazánkiijai ., ha az Idegenek nem

bujtogatták volna a’ megátalkodásra; tsak ’hogy

6k eròsebbek legyenek az Austrínì I'Iáz ellen. Ha

nem III. Hároly Iiirályunk alatt máx’ nem ‘панда!

tak azon Idegenekre , es sokan megtertek ismet

közziilök; a’ többiek is olly Hazafiúi módon vi

„нем magokat , hogy ezer hét sz а: huszo'n kette-17233

dik, és harmadik esztendöbeli Orsza'ggyiilesben

olly Törvenyek hozattak a’ Religyió’ dolgában is

mìntha mind Hatholikusok lettek volna az Orszàg’

'Rendjek Mert megparantsoltatott a’ Püspökök

nek , es egyeb Népes Papoknak; hogy az ö Me

gyejekben ‚ es Egyházokn'al lakjanak állandóul,
ha tsak Iiirályi , vagy Országos Hivatal általl nem

akadályoztatnának: hogy заем ykötelessegeknek

megfelelvên, az erköltsteleneket ugyan szóval,

es peldával jóra hozni , a'jókat pedig а’ Reresz

teny erköltsök’ gyakorlására hathatósan serken

teni iparkodjanak. A’ Földes Uraknak ugy ha.

.gyatott meg a’ Pátrónusi Jus , hogy erdemes Sze

melyeket nevezzenek az iiresen maradott Egyházi \

Hivatalokra. A’ Szerzetes l’npoknak pedig olly

Törvényt szahtak , az Ország’huzgó Atyjai; hogy

mindegyike esztendönként tizenket Mise ‘3160

zatját szolgâljon a’ Кйгёдупай7 es Országnak hol.

dogságáerts, ugyan annyit szolgàltassanak az

Apátzàk. ‘

Innen vett remenysegböl ìndult ama’ nagy

buzgóságú Iiirályi Felseg, Maria Theresia , azon

,Apostoli Hivataljabeli munkára; hogy Magyar

Ноя-отца’ Alattvalóiit az igaz Keresztèny Ниже,

l .
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’s ezzel e’ szent egyessegre 1101211:` azért sok he

lyeken a’ Predikátorok’ helyéhe Ilatholikus Ра

pokat rendelt vala. Az Anahaptistàkat, a’ kik el

len;valamintegyebszentségtelenkedök ellen, тёп

‚ддддйег öt'. száz negyven nyoltzadikban kitiltó Tör.

venytszabott az Országgyůlese, tellyességgel ki

irtotta: ezek is a’Luther' Hövetöjiböl lettek,'s leg

nagyobb szabadsàgot tulajdonítottak ymagoknak ,

иду hogy semmi Felsöseget sem akartak esmerni ,

Felseges Anyjának ezen Apostoli huzgósàgàt ki
vanta Il. Jósef'I'sászár ‚ les Magyar Hirály folytat..

nl; ’s az egész Magyar Birodalomnak tudtára ad- '

ta ezt mimljárt az ö Uralkodásánakkezdeten,

minden Iiözségnek megküldven nyomtatásban e.

1782.E.zen заем szándekát ezer het száz nyoltzvan Менд

dikben Pünkösd'havának huszon neg'yedik napián

illy nyilatkoztatással: „ Valamint tudniillik az

igaz, ós egyediil idvezítö Romai Hatholika Val

lásnak fenntartására, és terjesztesère , a’ melly

egyedůl a'tanita's, és a’ szivnek szinmutatàs nel.

kůl való meggyözettetése által , mehet legbátor

ságosabban veghel , mindenkor legföbb gondunk

volt; ug-y Mi, Iiirályi Meltóság‘unknak köteles.

sege , es azon Atyai gondosltodásunk szerént , a'

mellyel, minden Uralkodásaink alatt való Népek`

hez viseltetiink , szivesen ohajlanánk , hogy mi‘nd

nyájan'azok‘az igaz Romai Hatholika Vallást, de

annakigazsága felöl való taak szahaclos'meggyö

zettetèsböl, követnèk, es ezen hátorságosabh nton

lelkek’itlvessègèt megnyerhetnék. ~ Eléggé ger

_‚ jesztette erre ugyan azon esztentlöbenFejedelmi

peldàjâval az ö nem Hatholikus Johbágyait, midön

n' közönséges lieresztény Anyaszentegyház’ Fe-`

jet, a' Romai Pápát -hatodik Piust mind Bétsbe

erkezése elött, mind ottnni tartózkodása; és el

тепе1е1ет nlkalmatosságával ezen Szentseges Fö

мышцы illö tisztelettel méltóztatta. Ezekböl

\
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nem lehet nem"lá’tni: 11015121102011 légyén az ö
Reresztény Tii'redeimi Vêgze’niênyïével is. l

‘ Igen nagy örömtnel_,_"‘s megelégedè‘ssel láti

tzattah ugyan ezt’ve’ůni‘a’protestänsohg ès azéri

égig' magasztaltáh'volt Jósel` 'I‘sàszárt minden

imádhozó Ház'aihbanz' de 'Annah'halál'a мам a’

Burlai Gyůlés’~alhalmatosságával‘ _el‘lene voltah

azon Végzeménynèh', ’s_'az‘t 's'ìii‘get'téhg hogy az

Úralhodó Ilatholihal Religióval egyenlö szabadà

sagra emeltessëh az ö qVall."ass'o'lt,"fes czerànt a'

Iiirályi Rötéslevél'ben bátorságoslttassanah. Er

re mind az által II. Leopold'liìrályunh rá nem ál-î

1011:, hanem hogy az Uralhodó'líatholiha Reli

gyiónah rövidsèg'e nélhl'il a’ Törvényben nèhi'el‘t

erányos szabadság` engedtesséh, abban 'mege

gyezett. Mert az Apostoli Magyar'I-lirályi Fel.

ségneh valódi tulajdonságale'vèn á'l‘lomai Katho

liha Hitet épen fenntarta‘ni, ’s `oltalrnazni az ö

Birodalmában , mindenhor oda hell4 Apostoli

gondiát fo‘rditani: bogy yl‘latholih'us Alattvalóji

àllhatatosoh legyeneh abbanf, az ettöl elszahad

tah pedig erre удалачеяеЦеЗзциейу"Аида szen

teltetneh llirályainh az ö meghoronàztatássnh’

idején mind az ö felhenettetêsehhel, mind az Apos»

toli Szent Korona’ felvètelével ,' vmind végre nyil

vànságos eshiivéssehhel. ““ _ ‘ ‘

 

IV. S z a h Ia-'sfäzr

\ _ l .l ‚ .Ã

Аг Apostoli Mqgyar Hororiáról 1,‘ ’s egye'b f

дым Éliesse'gekröl , a" magri-Hamás.

zás szertartásaival едут‘?!
1

A’ Magyar Rirâlyi Korona `v’nem tsah нём,

hogy azt а’ Szentsé ges Вота1Р11ра szentelte meg ,

"~~`_`  _.1 __a- Х __» ‘z ;"'\A ‚И‘. ‚А.
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.bogy ‘бы’ Szent Rirályok’ Fejeín ragyogott az;

közönsègesen Szent Horonának neveztetik: onnèt

рейде‘ Apostolinak; mint Воду az Apostoli Szék

‘Ы ajándékoztatott a’ Magyaroknak: даты Ап

gyalinak; mivel Angyali sugarlásból intèzödött

ezen ditsö ajándékozas. De meg voltára nèzve is

basonlithatatlan méltóságuaz: mertfinom arany

ból kerekded formara késziilt; Мг! abronts ke

resztiil nyulik fel annak alsó karikájaról ., 's azok- '

nak tetején еду kereszt all , melly az ô fèlreliajlà

sával jelenti a’ Szent Koronának sok kiàllott vi

szontagságait: a’ nevezett alsó karikának 11011110

kat ékesíti a’ legnagyobbik Zafìrkö szlvformá

ban, ’s e’ felett az ldvezitönek képe jobb kezét

Каши-шёл áldásadólag.; bal ,kezében pedig egy

bézártt könyv vagyon: alól jobb kéz felöl Sz.

Mihály , balról Gabriel Arkangyal van kimetszve ‚

kik öszvefordulván ‚ az' Idvezitöre nèznek: ismét

Mihály felöl Sz. György; Gabriel felöl Sz. Deme

ter’kèpei vannak. Hátulsó részén alól szembe б!

lenek egy boldogultt Вата! Fejedelemnek , es

Geobitz Tu’rkiai Rirálynak képei „'s ezek köztt

egy биде-а nagy kô , a’ melly felett vagyon ismét

egy boldogultt Romai Fejedelem: ama' két Fe

jedelmek’rendében vagyon meg Geobitz felöl Sz.

Iiozma M. ama felöl Sz. Demen M. Mind ezeknek

neveik Görögbetiikkel папа!‘ a’ képek köriil ki

metszve , meg pedig azon Romai Fejedelmi ké

peknél egésztelem'il. A’ felnyuló abrontsokon

nyoltz Apostoloknak képei tiinnek ki, ’s Deàk be
tíikkel jelentetnek печей‘: elöl Sz.János, ès Ber

talan; llálól Sz. Задай), es Temas; jobb oldalról

Sz. Péter, és András; balról Sz. Pál ‚ és Filep

Apostolok. A’ Répek'köriil drága napkeleti kö

vek , és gyöngyök ragyognak ‚ arany boglárokba

fûglalva. Ismét két oltlalról négy négy, és hától ’

855’ , mindöszve kilentz arany lántzok fiiggenels,
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mellyehneh végein liliom formára drâga höveh

tsillognah. Mindöszve ötven három Zafìr, ’s 61

ven rubinthövel , egy Smaragddal , és három száz

harmintz nyoltz igaz gyöngyöhhel hirahott Horo

nành nègy fontot , és nyoltz latot nyom ‚ ide nem

èrtetödvèn annah arany matériabélése.

Igy éhesiilt Szent lloronánh elöször is az

idvezltölìomai Ratholiha Hitre ébreszt benniin

het. esziinhb‘e juttatvân egyszersmind , hogy an

_nah hèszitèsehor meg jól egyesiilt Napheleti Anya- '

szentegybáz a’ lNapn‘yugotival: minthogy mind

enneh, mind amannah nyelvén tétetteh ezenn a'

feljegyzéseh. Osztán nem tsah éhessége’ tsudá

lására, hanem szentséges régisége’ tiszteletêre

is gerjeszt henniinhet , látta’ván véliinh, hogy

ezen legdrágább hintsétöl Szent István elsö Hc

resztény Hirályunhtól fogv mind eddig‘semmi

Ellensêg véghéppen meg ne foszthatta édes Ha»

zánhat. Ugy is vigyâzott erre mindenhor vitézlö

Nemzetiinh; mint szeme' fényére: mihor pedig

annah elidegenitése s_zerentsèrtleniil megtörtént,

mind addig törehedett, mig viszsza nem nyerte

azunzálogát Hazai boldogságánah. Ezen Magyar

liOrOnânah hét száz hilentzvenedih esztendeje leg

nagyobb iigyelmetességet gerjesztett azeránt a'

Tudós Hazafìahban., a’ hih höztt elöször ama’ jeles

hét Iró, Görög, és Herehes, azon nap elött,

mellyen Bétsböl hazaindittatott e’ legfelsôbb Rin

tsünh, szemesen visgálóra vévén azt а’ Tsászári

Iiintstárban , tellyesen lerajzoltáh, ’s Наш, e's

más nevezetes Törte'neteli nevezctii betses 11]

,ságleveleih mellett , az ezehet olvasó Hazalìahhal,

is azonnal hözlöttèh annah elörészèt , vagy hom..

lohát. Dr. Dacsy Samuel pedig , а’ Bètsi Magyar

Hurirnah nébai egyih lrója , a' Magyar Szent Ho

ronánah Históriájàban, mellyet ezer hét száz hi

lentzven hettödihben ada hi, egèszen lerajzolva
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elöad‘ja azt liêt riészhen, minden liöriilîrásaival

egyiitt a’ rajta lévö liépeltnelt; holott az emlitett

'három Fejedelmelmelt egyilie' ltépe liöriil ezel:

n

olvasiainal.: XNVIENXQ nICToG _BACIAEYC "

PQMAIQN ’OAeIL А’ másih vltöriil ezels: FttbN

BACIAETC PQMAIQN ’O HOPlDYPOI‘ENNH-I

TOC. Harmadili ltöríil ezelc: I‘EQBITZ’ A__C

IIICTOC KPAAHC TOTPKIAC. Az elsöt ifgy .

_ magyarázza: Dultás Mihály a’ Romaialtnalt Kris

tusban hivö Hirályja. A’màsodilcal igy : Konstâ-nl

tinus 'l‘sászàri ágyból жён-шпон Romai Hi'rály.

A’ harmadiliat pedig e’ szerént: Geobitz hivô

Fejedelem, Töröltölt' Rit-aiya. Mivel tehát {пей

а: elsö Fejedelmet Duliás Míhálynalt lennì mal
gyaráztált Dr. Deesyvel nèmellyelt : mar az ‘1116

gósn'ak látszott nèltielc , hogy ezen Koronán'lt nem

azon Korona Идут, mellyet Н; Sylvester МН: _

dött vala Sz. Istvánnah , a’ lei ezen Dultás Mihály'

llirálysága elött harmintz hárem esztendôvel höl

iözön ы е’ világból, _ugymini 10aa-ban: hòlou

amaz 10H-hen emeltetett a’ Naplteleti Birodalmi

Széhre. Ehcz allialmaztatta мы: Dr. Decsy azon

’ Fejedelmet, а’ М Geobitznalt , ès'I'urltia’ Ilirály

jának iratilt Horonánlion. Mivel, ugy mond ezen

Tudósun'lt, Dultás Mihálytól Gejza, a’ М osztán

MagyarOrszág’ Hirályjává lévèn, elsö Gejzànak

neveztetik , mintErdélyil Hertzeg lu'ilönösen meg-'

tiszteltetett, A’s

‚пунш ez attól e’ mostani Horonánlcat, mellyre

mind maga, mind Geobitz, avagy Gejza' nevet

lsivánta l‘elmetszettetni. Mind egyèb eröltetett

bizonyitásaira ezen Magyar I'rónltnalt , mind erre

megfeleltem a’ Magyaroli' Historiâjában: a'zèrtl

itten пай röviden emlitem azt, hogy 1ezen al.'

Iítástama’Roma'i Feljedelmeltneli Sz. Horonánlion

"lévö liépcilt szemhetiinöleg „шагать: mint

lwgy под, чамтйм egyéb oda тенге!‘ Szen

ajándélioztatott: tehát altltor '
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tek` kepei, a' boldogaág’ sugàraival Милана‘

nak. Ugyan azert azon Fejedelmeknek egyike

sem tsinàltathatta аж, а’ kik immár ennek tsinál

tatásakor а’ más világon uralkodtanak. Söt meg

innet is bizonyos; hogy ezen Korona az, mellyet

II. Szilveszter Papa kiildött vala Sz. István elsö

Hereszteny Hirályunknak, a’ kit jelent azon Ho

ronán levö harmadik Fejedelmi kep , es köriilirás.

Mert Magyar Országot Turkiának, a’ Magyaro

kat pedig'Turkoknak nevezte - hogy másokról ne `

szólljak  a’ tizedik századhan ama’ Fejedelmi Iró ‚

Honstàntinus Porfirogenitus: mivel pedig min

den ketseg ШИН vagyon az, hogy azon tizedik

századnak utólsó esztendején kíildetett legyen

Romából Sz. Istvánnak a’ Iiirályi Korona; мы‘:

nem lehet tagadni , lxogy azon századbeli Görög

lróknak szokàsa szerent jegyeztetik ezen Horo

nán Turkía’ Rirályjának Sz. István Iiirály а’ Geo

bitz nev alatt. Nagybizonysága ennek az ö Вере’

jobh kezében levö kettös Kcreszt , mint a' „ем

kiildött Apostoli Jel; meg nyilvábban megbizo«

пуща azon köriiliresban kitett южные; hiliise.

ge, a'mellyel minden egyéb Hirályok felett je

les'kedett Az. Mert hogy azon körůliráshan ezen

ket heliit: A-C nem lehet Despotesre magyaràz

ni, mint az`Ellenfél magyarázta volt, a’ bizo

nyos: mivel az ott levö I‘írales már magàban Год‘

lalja azt. Tehát azon ket betiivel a’ Pistosnak ha

tározója adódik elö, ugymint: AIAPHWC. az az:

tökélletesen. A’ jelentett köriìlirás tehát ем":

szi: Geobitz Magyar Úrszàgnak tökelletesen hi

vôliirályja. A’ honnan _kitetszikg hogy az egész

köríilirás Szent István Hirályunkat jelenti a’ Geo

Avagy Gejza nevvcl, a’ mint igy is nevezôdött

Szent Istvàn. Minden igaz Magyarnak elegseges

itten I. liároly Hirályunknak következö 1‚ече|е:„

Mivel a’ mi Osünknek Gejza [вида Iii'rálynak [im
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конца, mellyel a’ Magyar Nemzet' помпа ие

:rént Magyar Országnak Riràlyjai megszoktak ko.

ronáztatni , hitetlen , es törvénytelen emberektöl

elragadtatván, letartóztatik vala, es e’ miatt Mi ,

egy miérettiink kíilönösen Машинист, es a'lìo

mai Udvarnak Hövetje t. i. Gentilis Kardinal által

megis àldottatott , es törvenyesse tétetett и] Ho

ronával- az emlitett Esztergomi Ersek 'I'amàs ál

tal, a’mi Orszagunknak szokása szerént megko..r

ronáztattunk. Es noha ezen illyen koronázásnalr.

módja elegendô lett volna; megis,>hogy a’ Ma

gyar Nemzet' állltásának elegtétetödjön, es a’

Nep közziil a' botrzinkozás elhárittasson , minek.

utánna az emlitettErsek ama’ Szent Roronát az ô

szorgalmatos gondoskodása által a', törvénytelen

kezekböl viszszaszerzette ., ’s hozta volna, ismét

a'szokott helyen , tudniillik Székes-Fejèrváratt;

a’ mint régtöl fogva пота!‘ koronáztatni a' Ma..

gyar Iiiràlyok; megkoronáztatván , a' mi огнё

‚ gunk’ minden hiv Prelátusainak, es__Bárójinak

szokott szertartásával , mell'yet a’ mi Oseink ren

deltek; beiiltiink a’ mi ‚Щи-$134 Székiinkbe, ’s

ug yan az emlltett Tamâs Ersek által a'liirályi Ко

ronàval, tudniillik azon Szent Horonával ujon

nan megkoronáztattunk.  HöltLipván Vasas Sz.

Péter’innepén haz Urnak MCCCXV. Esztendejé

ben. ‚

De ha май magában взятый!‘ is meg ezen

állltást : hogy a’ Magyarok a’ Romai Pápától МП

dött Roroua’helyebe, mellyel az Ellenfel’ meg

esmérése szerént is Sz. István; Peter.; Aba; An

drás; Bela; es Salamon - Iiirályok megkoronáz

tattak , а’ Görög Tsászártól kiildött Horonát ren

deltek volna következendö llirályaiknak megko.

_ronáz‘tatásárag nem lehet nem látnunk annak kep

‚ telens'ègét, melly mind az Anyaszentegyház’ Fe

jêhez való huzgóságjokkal, mind elsö Szent Iii
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rályjohhoz állandóan mutatott tiszteletjehhel e

gyenesen ellenhezih. Országgyiilésben nyilathoz

имён hi ezt a’ Magyar Rendeh az eléb említett

Hâroly Király alatt , mondván: ‚, А’ Régiehneh

hagyományja tartja; hinyilathoztatja ama’ Felsé..

ges Honfeszszornah, Boldog István Magyar Or»

szág’ liirályjánah Elete' Históriája is, a’ hinelg

szolgálatja àltal a' mi Urunh Jésus Hristus ez Or-Ã

szágot a’ Heresztény Hitre vezérlette; a’ földön az

ô Helytartója a’ Romai P‘a'pa az említettltirály-`

nah ‚ ’s mind azohnah , hilt az ö Szemèlyje’belyé
be Katholiha Hittel hövethezneh, Szent Horonát y

Змеи", bogy az említett Rirálynah, és az Or-y

„делай annál nyilvábban hitetszenéh nemessége,

’s nevehednéh buzgósága ., mennél nemesebb, és

szentebb éhessèg diszesitené az ö Fejét. De
mêg azon idöbeli hörnyiilállás is, a' mellyre ha-l

tarozza az említett Пацан a’ Magyar Koronánah

„томаты, elegendöhéppen megesmérteti ve

lünhazon vélehedèsneh шведы, ’s helytelensè

её! :` mert azt vélni se lehet , hogy ezen ‘атома
tást elhallgatta volna hetedih Gergely Pápa, a’

hihez folyamodtah az ö vetélhedéseh’ alhalma~

tossâgával Salamon Hirály, és Gejza Hertzeg;

és ugyan ezen deréh Hertzeg leve nyertes öSzen

tségènél, illy nyilathoztatást vévèn “Не: bogy

valóban az Евгений“! által a’ Iiirâlyi Mélt'ósâg ‘

Salamonról ö гей szállítatott légyen. Innen nyil

va'nság'os az; hogy Gejza ugyan azon Szent Ho

ronával lloronáztatott meg, mellyel Salamon z

egyébhént ez nem bogy elállott volna llirályi ba~

talmától hanem meg nagyobb tíîzzel törehedett

volna azt ‘певиц-Май. Ezzel horonáztattáh az az~

ntánn mind eddig hövethezett Törvényes liirá

Пунш!“ a’minthogy azoh, a’ hihneh Fejére ezen

Szent I‘lorona az Ország’ szohása szerént nem té

шеи , egész hatalmu Ilirályohnah meg nem es~A
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mèrtettek a’ Magyar Bendektôl. Mindenképpen

kivilágosodik teliát; hogy ezen Szent Horonánk

az , mellyet II. Szilvester Romai Papa küldött vala

Szent {вида elsö I‘lirályunknak. Innen viseltettek

ehez mindenkor olly nagy tisztelettel a’ Magya

rok , hogy ezért Nemes véreket ontani fö ditsôs

ségnek esmernèk.

‘ A’ Hirályi Palâstnak készltésében ugyan ezen

Szent Horonánk forgott Gizla Riràlynénak , Szent

István’ Hitvesének szeme elôtt: mert valamint ez ‚

az Idvezitönek, és több Szenteknek, ’s magánals

Gejza Выйти!‘ kêpeivel ékeskedik; ugy ezen

liiràlyi Palástot Férje', ès maga kèpein МИН ‚

az ldvezitönek, ès sok Szent'ek képeivel èkesl

tette azon buzgó Iiirálynè. Eg задай selyem a.

nyagból készitette ад; ’s a’ тара le'vö ábrázolá.

sokat, viràgokat, ’s egyéb képezeteket arany him

varrással eszközlötte. Egyházi Palast szabasu az ,

’s aranyvarrása nègy rendre vagyon felosztva. Rö

zèpett az alsó rendben a’ hátan lenyuló szèles a

ranypaszamánt között egy kisded latszatik; ’s a’

Palast’ jobb szárnyán Szent [ан/ё‘) Rirály; Sz. Ist

ván ‚ Helemen , Sziksztus , llornèlius , és Lôriotz

Mártirokkal; bal szárnyán pedig` Gizla Hiràlyné 7

SS. Vintze , Györ'gy ‚ Pántáleon , Hozma.; ’s meg'

egy meg nem nevezett Szent Mártirral , mindnyá.

jan arannyal varrott karikàban2 ’s közben közben

ugyan azzal kivar‘rott Её: kèt madarak állanak vi

rágokkal környèkezve. Ezen elsö rendet elvá

lasztja a’ másiktól egy aranypaszamánt, melly vi

rágokkal ‚ nyulakkal ‚ és agarakkal vagyon êke

sitve: A’ második rendet az Idvezltö képèvel a’

'fx tizenkét Apostolok’ïkêpei diszesitik ‚ ugy hogy

az Apostolok ладу több tornyu 'I‘emplomokban a’

Её: szárnyán a’ Palástnak hàtán hatan àbrá'zoltat-ï

nak a’ tornyok között több titkos ábràzolalokkal;

középett рейд az ldvezitö a’ jobb kezét tanitólag,
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11111’ hezében hönyvet tartva , tojás formán 1181111

vève aranypaszománttal, a' mellyen ezen рейд

vers vagyon hivarva: `

Sessio regnantem notat et Christum domi

пашет. az az:

Mindenehen 'Hristus fenniilve jelenti hatal

mát. ‚

А’ harmadih rendben vannah hivarva az OTe

stamentombeli Profétah, ’s azoh höztt mind a’

hèt felöl az Idvezitö Répe, és a’jobb szárnyán lé

vö mellett ezen Görög betíih vannah : А. W. A’ba

lon ismét ezen Deáh szóh: PBINCIPIUM , et FI

NIS , melly jegyzèseh ezen egyet teszih: hezdet,

és végezet. Lábaih alatt lévö aranypaszománton

pedig ez jegyeztetih: EGINA CASULA HEC

OPERATA, ET DATA ECCLESIAE SANC'I‘AE

MARIAE SITAE IN CIVITA'I‘E ALBA - ANNO

INCABNACIONIS XPI : M: XXXI: IN DICCIO

NE XII'lI. A STEPHANO REGE ET GISLA R,

nz az: Egi Palást hészlttetett , és ajándèhoztatott

István Rirálytól , és l Gizla Hira'lynétól a’ Szentsé

ges Sziiz Mària’ Templománah Fejérváratt ezer

barmintz egyedih esztendöben. A’ negyedih rend

ben , mellyet Angyali hêpehhel éhesitett egy лё

les aranypaszománt ugy formal ‚ bogy a’ hözepèn

alányuló legszélesebb aranypaszomànttal szegle

tesen menjen'öszve , ismèt tojás szabásu aranypa

szománt harihában vagyon a’ Hristus’ hépe állva,

jobb hezèben hereszt , balban ostya; ’s jobb lába

alatt az Oroszlán, bal alatt a’ sàrhány e’jegyzéssel:

Hostibus en Xristus prostratis emicat altus.

a`z az: I

Gyöztével Hristus fényét terjeszti egehre. °

Ezen jegyzés egy fél hereh чан-5131102 iithözih , a’

lmellyen ezen tithos értelmii jegyzés `vagyon:

В. R. E. 'I'. О. В. Umbra; es ez tàrgyazza azon feb

l
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liépet, melly itten итак. Ugyan ezen osztff'ilbatnY

a’Palástnak iohb vallan nem Sz'. János Evangyé.

listánalt, hanem az Idvezltönelt állóltépe vagyon

jobb ltezét áldàsadólag felemelvén, a’baltszivé

hez szoritván , hasonló liariltában, n’mellyen va

ló jegyzés bizonyosoliltá têszen bennünltet az e

rant, melly igy vagyon:

Dat summo Regi famulatum Coucio Coeli.

az az:

A’ Лев-561)!) Urnalt Mennyeh szolgálva bn

zognak,
‘Азов aranyltarilia felett _ugyan aranyltariltáts-l

I_iáliban liétAngyal; ismét mindenili oldalról egy

nagyobb (‘ох-тайн Angyal amaz aranyltariliát tart

vàn liezeililtel, egy más ltettö pedig térdepelvén ,`

ezeltnelt egyilte elött egy titltos állatr, másilxa

elött megènt egy his Angyal a’ felsölthöz hasonló.

Bal vállán a’ Palástnah a’ Boldogságos Sziiznek

szinte olly liariltáhan álló Игре mind a’ Её! ltezét

felemelve , szinte нету ltét felöl liet ltét Angyal

udvarolván; ’s Тем, és alatt hét МЫ titltos állatolt

vannalt rajzolva; а’ ltariltán pedig ezenjegyzés :„

Emicat i'n Coelo Sanctae Genitricis Imago. az az:

_ Répe llitündöldilt Szentséges Anyának az

Egben.

Jobb szélröl, melly а’ Palástnah öszveliaptsol

't_atásalior,a’ melyre esili ezen jegyze's vagyon : О

Spes CRT. az az: o_bizonyos Remény. Váll наш

pedig ama lenyuló s_zêles aranypaszománton egy

galamb" liépèhen a’ Szent Lélelt rajzoltatott az

Idvezi'tö Í'ele szárnyalva.

Mind шььы negindulva mi. azt az ign'

Magyar: hogy valamint az Ország’ Szent Horo

ища ‚ ugy meg inliahb ezen Rirályi Palast mind a'

Ilíràlyt ,_ mind az egész Magyar Nemzetet a’ Ка

tholilta Нине!‘ fenntartására, ’s oltalmazására‘

ae'rlienti ‚ ésa’ _Mennyeielmelt lteresèsét elsö КБ.

‘ ` ' teles
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telessegenek lenni esmerteti; 's' igen’vìlágosan

elônkhe fíiggeszti Szent [вида Rirályi Udvará..

пей a’ Szentek’ tudományjában való tökelletësse.

get. '

pen mind eddig szerentses birtokáhan vagyon a’

MagyarNemzet, szinte ollyan, a’millyen Attilàe.

vala, a’ mellyel ö a’Vilàgot'rettegtette; tudni

ЕЩЁ igyenes, ’s a’ bódájánál szeles, ’s tör he~

gyessegů. Ezt Szent _István Hirály a' Вашей Ке

Szent István кайфа , mellynek hasohlóképf _ I

reszteny Hatholika Hitnek , es a’Hazának Ellen` _

segein vett gyözedelmeivel az ö ut'ánna követkeń

zö Magyar Hirályoknak hasonló gyözedelmeske-l

desere szentelte.

` A’Magyar Rirályi Рама is nagyon különböz

egyéb Hirályok’ Páltzájńtól ‚ és hasonlít а’ Ma

gyarbuzogânyhoz, a’ mellyel kiilönösen jelen-v

kedtek mindenkor a’ Magyar Hadivezerek: heli

sökeppen eziist az; felsö része egy golyóbis for

ma kerekgomb, melly is` alól, es ‘сна! агапуьа

vagyon foglalva; oldalait: nyoltz aranyabrontsok

veszik köriil, mellyekröl tizen nyoltz aranylán

tzotskàk fiiggenek_jle, yezekh'ek’vegein tojâs for@4

ma arany'gomhok ragyognak, alsó resze pedig
egy szlv forma gombotskával vegzödilc._lArra ЕЩЁ l

ez a’ Hirályt; hogy a’Törvényert ,es a’ Nepèrt , ‘

valahányszor a’ szükség kivánja , meghartzoljon.

Az Aranyalma, mellyet egy kettös' Kereszt

ekesit , a’ szerentse’ forgandóságának titkos jele.

Valamint tudniillik gurdul az alma; ugy a’ Rirá

lyok’ szerentseje állhatatlan , es sok veszélyeknek

vagyon kite've; igen könnyen az _ö Meltóságok-~

nak Felsége megtsuszamodik: a’ Hristus’ szere- _

шее", ki a’ Világnak Iierekseget tartia, 's z '

ahban lakóvEmbereket szentseges verevel megvál

totta, köteles _a’ Hiràly az Istentöl гей hizatottl _

L_ \lépet minden v_eszelyeli, es viszontagsàgok’meg

"а Magyaroh esme’re'ie. _ L
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vetesëvel vezérlcni; az itéletet , es igasságot ugy

szolgaltatni, hogy az èlök', és holttak' «lcgföbb

_Birétjának számot» adhasson. ’ . ’

Vegre: Szent István liir‘aly Hcsztyiiji, medgy

. szinů Harisnyàji , es sàrga Topànyjai ékcsítik a’

Magyarl'lirályt az öy Roronáztatàsànak Innepe'n:

mellyek Ош _maga életének tiszta‘ságára ’s дна!

_ l'ansàgara ebresztik.l ‘ _

Mind ezen Birályi Ekessègeket olly szorgal-g'

-matosan .örizte mindenkor az Ország , hogy 4nem

egyebkor, hanem tsak a’ Ilirályoknak pompás _

koronàztatásakor lehetet-t azokat'szemlélni. Szent

Istvan liiralytól fogva három лёг esztendönél to

và__bb ‚ elsö liároly Iiirâlyig Szekes-Fejervàratt а’

Boldog Aszszony’ 'I'emplomáhan volt alzoknak öri

zethelye ugyan ott való I’táptalan’ vig‘yázàsa alatt.

¿Ezen örizethelyetöl háromszor idegenittetett el

Szent Horonának. Elöször Imre Birály’ halála

ùtánn , midön ennek teslvérje András törvènyte

leniil viselne magat a’gyermek Iiirály’gqndvise

leseben; ezt az édes Anyja Ronstántzia а’ Horo

nával, ’s egyéb I‘lirál-yi Ekessegekkel ezer het
száz ötödikben töbh P_íispököknek, esFöembe

reknek társasàgàban Betshe vitte ‘ДОН. De meg

azon esztendôhen meghalálozván a' Iiirálfi ,I.àszló,`

en_nek Tetemeivel viszszahozta azôkat Ugrin,
Györi Piispök, annál nagyobb örömère a' Ma- Y

gyar Nemzetnek; minthogy minden vérontás nel@

Вы meglett a’ bekesseg Austriával. Másodszor
Ventzel liirállyal az ÖA‘ yja , ugyan rVentzel , Tseh

Iilrály,\Bú(lât'Ól ezer l'lárOm, szàz negyedik вы.

` tenilôhen Pràg'áha vévé Szent Horonankat: a'

lionnet osztán Ottó Baváriai Hertzeg, Удачи“;

13o5_E_MagyB1‘I'ill‘ály hozta haza ezer három száz 5-ik esz- `

tendö‘ben. Harmadszòr ugyan ezen ОНО Iiiralytol

elvette azt Lászlń Erdelyi Va‘jda ezer három szàz

1205i.

hetedikben; mivel állandóan fejen hordozvàn azt“,

g' u_gy ñtogatta ‘рада! mindeniitt~a’ gyáva Вашу!’
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ezen Erdèlyi Vajdától három esztendô mulva nagy _

sürgölése által nyerhette ázt viszsza Tamás Esz-l

tergomi Èrseh a‘Haza’ boldogságara. Mert ezzel _

azon eze;` három szàz tizedih esztendöben meglio-|3103.
ronáztatván I. Hároly Hirály, tellyes egyessegre l

дождём: а’ Magyar Nemzet , és szép virágzásra _

deriilt az Оклад, ,_ _ "

liároly Ii'íràl tiístént' oda forditotta Felse

ges gondjat,I hog e’Szent Korona , a' többi 'Hi

rályi Ehessègehhelegyütt , bámságosabb örizet

alatt tartassèh : azèrt valamint maga Ишим: , ugy

azohnah helyét Vis-gegrátlra rendelte, olly 161‘

veny На“; hogy Orzöji mindenhor az Orszâg

Fòbb Emberei hözzůl lenneneh. Meg is maradt

azon erös Vár ezen megtísít'eltetèsèben tovább hét

száz esz/tendönél , egész Ferdinand Hiralyi-g; de

nem~ sértetlenůl. Mert Albert 'Iliràly’ Ozvegye,
' AI‘lrseb'et l’tirálynè , ezer négy száuz negyvenedih,44°.g_

esztendöben az ahhori Korona’ `Orzöneh, Gara

Lászlónah hitetlen engedés’èvel azon Szent Horo
nàt elloptf’a ‘койг ès hisded lìjával Lászlóval е

gyt'itt, Fridrih 'I‘sászárnah âltaladta: azutánn pe-` y

dig azon Szent Horonàra , mint Zálogra, hilentz

ezer б! száz aranyot vett vala fel töle ai. Hazánah

szörnyl'i rontására. Ezen veszedelemtöl huszon

‚ hálrom4 esztendö utànn tsah ama’ nag-y ditsössègt'i

Mátyás Iiirály alatt lmenehedhetett meg a’ Ma

gyar Haza, minehutânna ezer nêg'y száz hatvan1465.E.

`bëllfmadihban Fridrih 'I‘sásiárnah fösvènysège a’ `

Magyar Hazalìahtól Мои; batvan ezer arannyal

hielegittetvén, töle поп Szent Zálogot, Apo

st`oli Horonájàt viszszanyerte. Шлем az öhivatal

ja ellen Peré’ny'r Péter is, a’ hi János liirály' meg

lmronáztatása ntánn mindeniitt mägával hordozta

а’ Szent I‘Ãortînát: es valamint мил-май hamar

Ferdinàndhoz szogödñttq, иду azon Szent Бого

n'ával együtt Szeretsen Jànos a' Pétsi Piispöhsêg

»r . _ 'A' L`2
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1529 Ebilolója `által ezer б! száz huszon kilentzedik esa.

' tenlrlòlien Siklóson elfogattatván , Szolimzin Tö

r‘ök 'l'sàszarlioz vitetett. De az lsteni Gondviseles

иду ЁпНггЦа, hogy Országunk’ Szent lioronáját

y» Janes Hiràlynak’által adná e’ Török Szultàn; mel-

'lj-et lzabella Hirálynè az ö Férjènek János Rirály

’E_nak lialàla , ’s a' következ‘ett ezer бриз: negyven

„Шитье“ Budànak'ugyan azon Szultán által lett

ell'oglaltatasa utánn magával Erdélybe vitt vala.

Hanetn kentelen lév’én Ferdinándnak átltale'ngedni~

1551_E_Erclely Országot ezer б! száz ötvenegyedikben,

' Holosvaratt a’Szent Mibály’ Templomaban által

` adta a’ Szent lloronát is ‚ а’ többi liirályi Ekesse

geltltel egyiitt, a’ l-liralyi Iiöveteknek: Nádasili

1541

Temas, Они-413’ Birajának; es Bátbori András , =

а’ Magyar Hatonasag’ Её Vezérènek: ’s azoknak

bátorsagosabb helyéůl @Hirályi Felsège Prágát ,

Tseh Országnak Её Városa't , rendelte'vala: а’

bol tartattak Makszimilián , es Rudolf’ uralkodà

saalatt is; es ‘зад ezeknek megkoŕönáztatasaf al

kalmatosságaval liozattak Magyar Országba. .A’

mièrt nem kevésse „домами а’ Magyarok. Eze..

ket tehát annál könnyebbenY magaboz` tsatolta Má'..

tyás Её Hertzeg; és igy az ö Bátyját-Rudolfot

.kénszeritette lemondani a’ Magyar Ilirálysàgról ‚

’s baza adni a' Szent Roronát, ’s egyèb _I‘lirályi

Ekességeket. Nagy örömmel,.és pompával hoz

lôoaßták is liaza azokat ezer liat száz nyoltzadik езде“

deben a’ vitézlö Magyarok. l ‘

Posonyban elvègczödvén II. Mátyàs-Íiirâly’

koronáztatásának lyn’nepe, a’ mint az akkori Or- ‘
s_zággyůlèsben rendeltwtett , az ottan'ir Várnak tor-'

rnyaba helyheztetödtek ~a’ lliràlyi Ek'ességek> azI

azon Gyiilèsben kine'vezett Horona Опыта!“

G. RèvaiPèternek , es G. Pàllly lstvánnak ,gond

viselèse ala Шаман/дн, vasládaba rekesztve, és

lepetsètelve a’NadorIspany, ès harem Püspök,~

s
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’s ugyan annyi Zászlós Urah által. Deitt is rajoh

omlott a’veszedelem: mert az Erdélyi Fejedelem

Bethlen Gabor `a’ bitetlen Hvazalìahnah hivására

ezer hat száz tizen hilentzedih esz'tendöben веду-161935’

ven ezer Fegyveresseivel berohanván Magyar Or

szágba, a’Pártosohhel egyíîtt , minden 011120161

lás nélhii'l egész Posonyig hatott vala , ’s ezt is a’

lw'iràlyi Ehességehhel egyetemben tsah hiamar he~

zere herltette; ès nem t'sah a’ llorona’Orzöhet ,

hanem a` Nador lspányt is, ’sl az Ország" több

Nagyjait maga hiisêgére eshettette. Illy 115162‘:

delem utánn a’ höveth’ezett esztendöben Beszter

tzèn az oda gyiilehezett Rendehtöl hihiàl‘tatott

Magyar Ország’lf'tirá'lyjánah Bethlen Gabor: de

arra nem vevödhetett, hogy magát meghoronáz

t'atná: mivel Pázmány Peter , mint Esztergomi

Ersch, u’hihez tartozih a’ Magyar Rirályt meg-v_“ _

'i horonàzni, ellene volt az ö'vàlasztatásánah, bi

ven megmaradván Törvényes Hirályja mellett. A'

Szentlioronát tebàt , a’ hozzà tartozó Ehessegel‘

helegyiitt , Besztertzérölliassára; ezenVárosból

pedig amaz ahhor jól megerösitett Etsedi“Várba

helyheztette: hanem ezer hat száz buszon hettö-162z.E. y

dihbenmegbêhéllvén II. Ferdinand Hirállyal, nem

hevês' nyereséggcl elállott az Orszàgtól, 's enneh

azon Szent Roronàt Trentsènyben, hová a’ bè

hessêg’ meghészůléséig vitetett , viszszaengedte.

lnnèt tebát az emlitett esztendöben a’ Sopronyi

Gyíilésbe hozattatván ‚- nagyonmegörvendeztet

te a' Hirályt , ès az Ország’ Rendeit , ’s ottan meg

is horonaztatottI azzal a’ 'Magyar szohás szerént

IL_Ferdinánd’Hitvese, Eleonora llirályné. Meg

holtt G.Révai'Péter’ helyèbe oszta'n Aponyi Pal

választatott társul G.Pa`llfy [stt/annah a' Когопа'

örzésben, és azon Szentsèges Zálogot szohott

Qtìszte'lettel az 6 Törvényes belyére , a’ Posonyi

X

Várba viszszahészte'ttéh. ’

'l

1 t
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Nein isjutott töhbè idegen ltézre ezen féltö

Kintse az Országnak , minthogy annali megörzê.

' sehen meg nagyobh gondja vala os'ztán a' Нашими‘

Igy aztßàliótzi Györgyneli ellenségesltedéselior ,

..644 E.a’ Щ ezer hat száz negyyen „душам esztendòben

szinte olly erövel jött ide .Erdélyhöl, valamin'övel

Вышел , az Országnah altltori ditsö Nador Ispány

ja Eszt'erházi Mililós Posonyliól mindjárt Györré

шпиона. Megttészalvén pedig a’ béltesség ezer

5„7_E_hat s_záz negyven hetedilt esztendöben Posonyba

viszszavitetett , negyven hat lovas hintó , б: szàz

Magyar ‘Лицей, ’s az Országnalt több Föembe~

rei , és Bàluotzi _Fejedelem' Ilövetjei által liisèr

Нашёл; ’s azzal az ott tanátsltodó Gyiilés’íntéze

séböl megltoronáztatott negy’edílt Ferdinand Hi..

_ rály. Ugyan eliltor Korona' Orzöltlsé valasztaltalt

Ipolyltèri Héri János és Gylentintzi Ostrosits Milt

lós. Ezen legdrágább hintsíinlt ismét Bètsbe vite.

tett vala Töliöli, és Ráltotzi zendiilèselior. Az

utánn folyvást P_osonyban öriztetett az az ö ТЫ‘.

уепуез helyén'egész 'Josef 'I‘sászárig , és Magyar

Iiiralyig, a' Ш ujolag Béts'be vitette azon Szent

.?84-E.Egyessè`g диода: ezer hét száz nyoltzvan negye

dil'. esztendöben , és a’Posonyi Várt több Piispölt.

_ségbeli I‘lispapolt` печей’) Házánah ген-даме’: а’

midön valamint Posony ‘Мена: eg nagyon vil

lámlott, ésitsattogott , ugzy az egèsz Országot a'

szomorůság’ fellege szoroggatta. De annál in»

ltábbniegörvendeztette ezt: O'I‘s. Hirályi Felsége

ezer hét száz ltilentzvenedilt esztend'öben azon`

megh‘etsiilhetetlen Magyar Iiintanelt pompás visz

падающие): mert взрыв Havi'inalt tizennyol

` tzadiltán olly pompával indittatta azt el, hogy a'

Bètsielt tóflnlvanyomaltodnánalt annali láta'sára.

Ri nem lelret fejezniihivoltát azon I_áng‘oló öröm

nek, melly elilior minden Magyarnalt ábrázatján

tiìndölilött: holdogulní Штамп man май azzal `

l д
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is плазма!‘ , ho'gy azon Szent Iioronât a’z Идти-Ё

hintóban azö veres hársonnyal bevontt làdájában

Buda fele vitetni látllatta. Annál nagyobb öröm

mel kisertekazt által a’ magok Vármegyejiken Po.
sony, Mosony, Györ, I’tomârom , Esztergom,

Vármegyeknek Nemes Vitézei , az említet't Him-á
lyi Városoknak tisztelkedese l mellettf; Pestvár

mogye pedigBöjt elö Havának huszonegyediken

e'szerent' kìserte be `Budavz'iràba: elôl ment azon

Nemes S’ereg , melly a’ Vármegye' szeletöl mind

eddig köyiilötte tisztelkedett; ulànna a’ Szenten

drei, ’s О BudaiLovasság’:l a’ Hunok’, _’Jászok , es

Hetskemetiek; Buda Vérosa’ Воина}; _ a’ Pesti

Tanáts , Hotsikban; más Боны", mellyek eleibe~_

mentek volt a’ Roronának :,_ a’ második Vice-Is

pány , vele levö hat formaruhás Nemesekkel; a’v

Vàrmegye’ Iiövetjei , Hotsikon.; a’ nem formaru.;

has Nemesek Iovagolva.; egy hatlovns Tsászári,
’s Iiirályi l'lintó; af<lioro_na’lflin’taja,.melly mel-_l '

letthat Nemes Magyar Iiirályi Testörz’ök lovag

lottak; Báró Ortzi László О Excellentziája’ ve_v

‚мы; alatt a' Nador Ispâny'i Zászlóally; a’ Ho..

rona’Örzök‘Hintója; a’kisérô Nemesseg. Азот.

han tizennyoltz ágyuk dup'rogtak a’ hástyákról,__
’s han‘gzottak minden harangok. A’ Rirál'yi Palo-ly

tâlloz erven, hat Nemesek vittek fel a’liorona.'

Магда}! а'Еа1о1а’ nagy Száljába, ’s helyheztettek

egy,_három grádits magassàgnyira мины, ve__

res damasualbevontt alhplványra. Röszöntö Be-v

s_zede'utánn az Orsz'ag’ Birájának ‚ ‘a’ Когда}; elö__’

vetettetven annak Orzöji által a’Palota’folyosó

jârol megmutattatott az öszvesereglett 'Sokaság

nak. Osztánelzârattatván, a’ Szálban hagyatott ,_

hármos örìzet alatt: a’ belsöt a’ Nador Ispányi

-z'ászlóau-yben Nemesel., а’ musa:- а’ B'u'dai. ès

Pesti Polga'rság g'a' legkiiláöt a'szeres Ratonasàg.

tette vala. E_zen парт! fogva mind a_d_dig,_val;a\
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mig а’ tt'irvényes Hatona ö‘rizet belyre nem állott ,

a’ Nemes Vármegyek’ Zászlóallyai ifényeskedtek4

azon örizeten: a’ mellyen minthogy a’ Pestvár

megyei volt az elsö, ’s ennek ditsö peldáját kö,

vettek a’ többiek; azt ide'iktatom mindnyájoknak

. örök ditsôsségère. Formaruhája égszinü volt,

aranyekesseggel. Nyértz kalpagia Hirályszinii

függövel, ’s mag-as kótsagtollal, és arany vitéz

kötessel. швов sarku жён-да tsizmája aranysarkan

` l tyúval.4 Aranyos Szittya'i' Как-(На aranyfonállal

himzett karmasinszinii szijjal , fekete bársonytar

gollyal, mellynek keriileten szeles aranypaszo

днём, közepèn pedig veres bársonyvánkosra a'

Magyar Korona ус" kivarva arannyal. Lovait

boglaros {едет szijszerszám aranyos tsatokkal,

’s aranypaszomântos fetskefarku Hirályszin vere

tsótàr èkesltette. Ha átaljában `ig‘y tiíndöklött ezen

Nemes örizet; lehet gondolni z miként fényesked-.~

tek annak Vezerei. Ezek pedig'azok: Fö Vezér,

B. OrtziLàszló, 'I‘s.I{. Tanátsos , es Rultsos Ra».

maras Ur , a’ F. M. liamarának második Elölíilöje,

Tek. AbaujvármegyénekFö Ispányja* Iiapitányok:

G. Hlobusitzki Jósef, К. Н. Tanátsos; PriberiJankovits Janus, Il.' 'I‘ábla Biró; Segedek : Né- ' A

metujvàri GL'Batthyáni Antal , H. H. Tanàtsos; B,

Podmanitzki 1Jósei", H. H. Tanátsos; Fö H_adna

gyok ; Heresztszegi G. сайт Ferentz; Galantai G.

Fekete Ferentz; Buzini G. Heglevich .György ;.

Galantai Hertzeg Eszterházi Miklos; B. Rud

nyalnszkilál; .Latzkovits György. Alhadnagyolt,

1s от‘; Vìtezek: Almàsi János; G. Amade An

tal, G_...Andrási Istvánr, AszalaiLászló; Азии-5!‘

. György; Balási Agostoná G.BarkotziJános; G.

Beleznai. ваты; Bogyai János; Bogyai tlfîSef-î

Burján Iiároly; Czinderi Jósef.; Csörgö'Pál;

Darvas Lászlóy; Farkas Antal; G. Festetits Antal;
G. Festetits Lajos 5 Fodor Jósef; Glosius Daniel; _ i
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Gombail’éter; Gosztonyí Mihály; G. Hadih Já.

nos, li. H, Tanátsos; Нади Ferentz:I G. Haller

' Antal; Janits Josef;I Jeszenszhi Mihály, Irsai

Pal, Rando Jósef.; Haprinai Ferentz.; Harátsonyi`

Lázár; Rászonyi Jósel`.~,`Heltz Adam , Ii. H. Titohq

nah; Hovásotzi László , Szolga biró; I-{ubinyi Rá,

' тегу‘; Rvassai ‚Шпон; В. Laffert Ignàtz; Madara.

si Ferentz5`Magyar György; Majláth Jósef; li.

H. T_anàtsos; Majtényi Iiároly, Marhovits An

drás; Meltzer Rároly Б. Н. Tiwtmol. 5 Muslai Ist.

чёт, Muslai Peter.; Names Sigmond 5. Nagy Jó

sef; Onodi Sigmond; G. Pállfy Ferentz; G. Rá

dai (zìedeon:l Байт/азы Ferentz; Ságbi Bonaven

tura.; Szentivànyi Josef.; Sa'ghi Ignátz; Sárhözi
János; Somogyi Antal:l Szabó Daniel.; Svzahó Já

nos; Szentiványi László, -Szutsánszhi Gabor;

Sötéth Antal, Tomtsányi János; Ujfalusi Ferentz

Szolgahiró; Végh István , H. H. Tanátsos 5 Végh

Péter, 'Vida László; Vörös. István, Volnhoil'er

Jósef, _. ‚ —

A_z Ország e’szerènt Vármegyéhhênt ваше"

Szent Horonájánah örizetére fényes Банды-Рай,

elegge megesmertette egêsz Európával .1 mennyi

re betsíilje Hazaí holdogságánah ezen Szentségea

Zalogát. Másodíh Leopold K_irályunh’ horonázta~

tására vazon esztendöben héáilott Gyülésèben is

ugy gondoshodott: arról, hogyl azt ez'utánn min

den veszedelemtöl megmenthesse,` az `ahhori Véga

zeményneh hato'dih tzihhelyêben e’ Törvènyt из!»

v'án'az e'rám‘.- О Hiràlyi Szentséges Felsége he-`

gyesen helybehagyv'án , hogy »ö' szerentsés megï ` ~

horonáztatása Posonyban végbemenvén, az Or

szág Szent Horonája , egyéb Drágasàgaival едут!

Buda szabad Hirályi F6 kVárosába vitetödjéh, 's

dttan tartasséh, az давай tartására` Posonyt ren
delö'l‘örvényeh eltöröltettvéln: efvégeztéh az Or

Szág’ llarai , ’s Iiendei, hogy azon olly soh ‘еле

f

ç.

l

l
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` Fö Vàrosa мы" mostani Törvényes helye a’ Ma. Y

f
44; .

we@‘Меры :‚ ’s a’ Primas által nyujtott Мех-взять meg-t `

tsókolvá'n, szente‘tt vizzel megáldatik ,ès az lsf.
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delmekben (‘отдай Szent Korona , a’ bozzâ tarto- l

zó’ Drágasàgokkal egyiilt, az Ország’ közepen,

Виды‘ öt'iztessék, ’s a’ Haroknak, es Hendeknek

(.)rszággyiilési ràhagyása nèlkůl , soha másbová

ne tètetöd'hessek,` vagy vitetödliessek.; megma

radván az ezerlièt száz tizen ötödik eszlendòbeli

liarmintz nyoltzadik Tzikkelynek a’4 veletlen, é's
Anyilvánságos veszedèlmi esetre való rendelése a’

Szent lioronának ideigleni àltalvitetèseröl , mig

len tartana a’ veszedelem. Buda, az Országnak

дум‘ Szent Horonának olly módon az Crszàg' Ren

tleltöl választo‘tt két Nagy Méltóságnak gondvi

selèse alatt, a’ mint ezen V'egzeményes 'I‘zikkel

clöadja. Идут‘ e’ Korona Ürzôlmek halalma alá

ищут; kötelczveegy Нашла Zàszlóally, melly a’

Budai Várban a’ `Szent Korona' bézàrtt Hajlèka

,ltöriil folyvást teszi az örizetet. Lássukimmár;

mikêppen _megyen véghez a’ Magyar. Rirálynak
„.megkoronáztatása, mellynek a’ Hirály’lhalála Au

ts'mn hat hónap 4a'lat‘t meg kell lennie második

Leopold’ Végzeményje , és velsö Ferentz' Hirályi

Röteslevele szerént, ‚ V j ‚

E’ veg-ett Vbèallvan’_az'()rszŕxg,a;yiilése., el'ö

ször is a’ négy Rendei közzůl a’ Hazának egy fé.
nyes liövetség intézödik az и] 1111-6131" rnegltivásá-r

ra; bolott a’ Szôszólló a’ Halotsai Ersek szokott

lenni. Os/ztán, midôn jön a’liirály`, legnagyo'bb

Magyar pompával , es fényességgel ki'sèrik- a’ lia

rOk ‚ ès Rendell. О Ёе1зё8ё! a’ Vàrosba'; liolott a"

barangok’ zńgása , ’s y:figy'uk’ durrogasa mindmind

u iltják az Ország’ örömét. A’ûPalÖta’ grádittsànál

Papi ékessègekben fogadja О Felségét „Еду

házi Rend , ’s egyenesen az [Ищи-1 Rápolnàba ve

zeti: bol a' Felséges Kiràly egy va'nkosra letèr

\ .

e

'
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teni tìszlele-t utánn а‘ számára lxészitelt lakó szo- ‚

bàha 1113ёг1е1111. М111е11111ё0па а’ 1111‘е011е111 парад‘

a’ Hiràly ‚ és az Orszàg’ Rendjéi а’ Szent Lélek Ul'
Istenhez nyujtják hönyörgés‘çhet; Ia4 Gyx'ìilés’ he

lyère seregelneh af Rendék: O Felsége mindjárt ‚

е1611е a' _Hirályi Fö Lovász Mester kivontt 11а1‘(111а1‚
Autánna a’ belsö» Udvari Tisztjdi menvén , megje.

1е0111 116261161‘ ‚ ’s a’Thronusból feltett kalpaggal

Fejedelmi Beszédet ïlxtart a’ Rendelshez; azután

pedìg az Ország’ ILîmìcelláu‘iusa` mond egy Ma~

gyar Beszédet a’Thrónus’ gi'ádilsäról: 000011 vé.

ge lévèn, àltal adja` ö Felsége еду Ъёре13ё1е111

iràsban a' Hirályi-Feltételehet az Ország' Pri

mássának; а’ 111111111 válaszoló/ BeSzédje utánn a"

Birály viszszatéra’Gyůlésböl a" szerènt ‚ 10101 oda

f ment vala, _ . 'A’koronàzás’ Innepén a’ Papi Bend megie~

Y lepik ideièn а’ Templomban; oda `gyůlnelf _а” Те.

11101е1е3 Rendekis a’ Mèltósâgos Personálissal: el,l

lenhen a’ Magnàsok a’ Nádor l’spánnyal ynyoltz óga..

1101‘ ö Felségéhez seregelnek , ’s vële egyíit! ,- ha'.

Tang.’ és musika szó alatt a’ P‘olgár ’Ratonaság’ ’

aurai kö'zöu hövetkezendö rendel mennek af Tem

plomhaElöllovagolnak nègy páltzás Udvari Szol

gák; osztán a’ Rendels’Lovas Hatonàjih. Azulánn

a' Magnàsoh drága Magyar köntösökben, ’s mind

nyàian Lólsogtollas' Halpagòl‘banq, utánnok igen

fenyes Nemzeti öltö'zetben a’ Nárlor Ispàny. Ez

utànn a’ Magyar Országi Herold ‚ 11101111 fejél 3011;

strutztollal megralmlt Magyaros siiveg ,' töbh tes.l ì

tél pedíg еду földig,p êrö~bàrsony ujjasruha fedi ,

mellyen elöl hátul Országunk’Tzim'ere fiígg olly -

1103232110 hivarva, mint a’ mi néìm'i hoszszaságu

maga a’ ruba; kezèben egy -rövid fejêr páltzát

tart,` mellynek felsö részén valamelly 1010011 van

kifaragva. yEzt Lövefti hajadon fövel ,‚ ès mezìle

len karddal a'Hirályi-FÖÀLovász Metier: M_ánna

. L/
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maga a' Hiràly 10111501шпдбшбмадуагбтби
Iében, ’s halpagossan, a’ Hirályi '[‘estörzöktölV _’

hisértetve. A’Ternplom elött, a’ vele lévö póm

pàs sereggel egyiitt, l‘e száll а’ lóról , ’s а’ Tem.
plombá megy: a’ mellynelv ajtajában , a’ Halotsaiv

Èrsek {самца más több Píispökök, ’s Papi Mél

góságokkal едут! egèsz l’iispökì , ’s Papi élces.

séghen , ö Felségét; lheljebb рейд ‘a’ Primés egy

his hereszlet nyujt néhi a’ lsókplásra ‚Г: megáld

vàn szenteltt vizzel ‚ doh , ’s lromhita szó közlt a’

Segrestyèbe ‘ней, а’ hová elötte'való napun

l'relyheztetödött а‘ Szent Korona, egyèb Hiràlyi
Ehességelskel egyíitt.y [иен kezçhhei vx'feszilc az

Ol‘szàggyíilèsèhen` már е’ vèg're kirendelttlïUri

\ Személyek azon IÍivOrSzágoLnak az abhan az esz

tendöben lsèszült kíílönbözö jegyl'i ‚ ès színů Zàsz

lójit., mellyeL а’ Magyar Horonához~ tartoznak;

ugymint.: Magyalî, Sklavónìa, Horvát, .Dalma

„ «la , Ráma , Szervia , Gallilzia ‚ 'Lodomflfrizïs Hui

mània, és BulgáriafOx-szágokéit. Hasònlóhép

pen az Ország" örölsös ‘Шли/1512161; is `mag'okhm:

Y или‘ az Ország"Drágaságait, mellyekkel a’ ko

ljonázás’ alkalmatosságával felé'lcesiltet-ik a' Hi

ràly. Igy készen lévén ‚ lxövetkezö ren'ddel men

пей doh'7 és trombita szó alatt a"Sel¢l'~/estyèhöl a’

Nagy Oltár eleibe: Elölmennek a’ Riràlyi Ina

sok; utánn‘ok a’ Hamarás Furirok: ШИН követ

egy hoszszů nyelů Кап-(23210! vivö Píispök. Ez

utánn mennek а’ Papi Méltóságok; az arany Lul

tsos és titkos Tanàtsos Urak a’fennnevezett Or

Szágok Zászlójit vivö Mél-tóságok; az Ország’

Век-0101:); az Ország’ öx‘ökös Fö Hamarássa ,v ke

Zébeń a’ Patriárlmiv Мех-052121 tax-tva; 'az örökös

Её Pohárnok a’Szent István’ иным); Horvát

Orszàg' Bâńja, aranyvánkoson vivén az Ország”

Aranyalmáját; а; Ország’ Birâje а’ НЦ‘ЫУЕ Pál

tzát; a’Nádor Ispá'dy а’ Szent Horonát; az 6:5

Lös Fö Lovász Mest'ermezitelcn karddal. @szlán

ц.
1

'J.,`
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ö vÍ‘l‘elsege., ket Piispöktöl, az Отзыв" Örökös

Udvarmestex‘etöl, ’s a’ Testörzö-k’ H_apitanyjai'tól ‘

6162111‘61, és hatulról körülvetetve. (_) Felsege az —

_ Oltarhoz erven, az ez elött‘kesziilt kis Thrónus

ha beůl. _ A’ Zaszlókat , ’s az Orszàg’ Dragaságait

viyö Urak ket felöl sort formalnak a’ NagyOltár ,

és a’Thrónus között. A' Píispökök pedig а’ Nagy

Oltàr’ ket szarnyai’ eranyjaban allapodnak meg.

Osztán a’ mellette szolgâló ket I_’liispök altal az

.’ Olt'ar’ bal szarnyához vezettetik О Felsege az ott

Mise mondó ruhaban iilö Primas eleibe', ki is egy

Beszedet tart ö Felsegehez-:~ mellynek végzödë..

aevel a’ Nagy Oltarra rakjak a’ Vivök'a’ Sz. Horo

nát, az Orszag’ több Dràgasagaival egyiitt. Ek

kor leterde'pöl a’ Iliraly egy aranyos szönyegre,

` .'s ket kezét a’ Primas àltal nyitva tartnndó Evan.

gyeliomra teven , megesk’íidik a’ Békességnek,

’s lgazsagnak megörzesere. Elmondatnak osztan

felszóval a’ Minden Szentek’Litaniaja, és az ide

tartozó Imadságok: mellyek alatt O Felsege az

elötte lévö vankosra leborul. Vegre a" mel'lette
szolgaló Piispököktöl segíttetven , fel kel a’ $26

nyegröl, ’s a’ Nagy Oltar’ hata megé megy; it

ten.mentejét levetven, a’ megkenetteteshez ke

szittetik. Innen az Oltar’ felsö léptsöjere jön : a’

hol a’ Primas, elmondvan egy imádsagoh'meg

keni szent olajjal,` az 6 Felsege’ jobb vallat ; más
könyörgesnek elmondasal közben Amegkeni ismét

Annak vallközet. ÜSztán megént az Oltar mege

'kisertetík a' Iiii‘ály‘i Felseg: ottan felhuzvan a’
Szent Istvan’ hoszszu medgy yszinii Harisnyajit ,

és sarga Topanyjait , viszszatér a’. Thrónusha ,

leterdepiil , ’s reaadatik a’ Szent Istvan’ Palástja.

Ekkor elkezdödvén a’nagy Mise, lerakjak a’

Zászlós Urak a'lior'onat, IIiralyi Páltzat , Arany

almat, es Bardot a’ Nagy Oltarra.y Az Epistola’ _

vegzödesevel kiindul ismet a’Iîiraly a’ Thrónus

'b_ól, ’s leterdepel _a’ Nagy Oltár elött a' legibl
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sòbbleptaöre. A’Primás azonnal levevén-a’Szent ‘

István' liardjàt az Oltárról ., kivonja azt veres bar..

sony hiivelyeböl ‚ ‚’в а’ Hirály’ kezébe adja.; és à“

az id'etartoza'ndó imádságnak elmondása u_tánn

viszszaveszi О Felsége’ деть“), ’s betévén hä..
lvelyebe , felköti a’~Fe_lseg'oldalára. Ekkor a’ fnl

söbb gráditsra ~àllvt'an a’ Hirály , a’ 'Nep felé for

dul, ’s‘ kihuzván hlüvelyébôl azon ditsö дал-(101,

három Те“: vág vele keresztbe, annakjclentésére z’

hogy kesz a'IiatholikaI-litet fegyverrel is vedel- _

mezni. Beféven hiivelyèbe a’ kardot , leterdèpel;

’s a’Primás ., es a’ “Мог Ispàny fejéreteszik a’

Szent l'ioronàt; a' Primés àldást mondvân гей, a'

liirályi Páltzátjobb kezebe adja; balba pedig az

Arany almát: a' Bardot ellenben leveszi az Olda

l_àról. lgy ö Felsegeezen eredetes Magyar Iiirályì

. Ehessègben a’ nagyobbik Tbrónusba vezettetik ‚

’s kisertetik a" Zászlós Uraktól, es разрывать

melly nagyobb Thrónus , а’ nag.y Oltártól nezve,

’jobb felöl való oldalában ’kesziil a’ 'I‘emplomnak ,
l ’s mintegylkét lépèsnyi mleszszeségre a’ Nagy Ól

tártól.,_ugyan annyi’ra а’ kissebb 'I‘hrónusról is.

 Minekutánna beiil О Felsege az emlitett Thro

nusba; háromszor kiáltjaa’ Nádor lspány: El

jen.' utánna pedigaz egész 'Gyiilekezeu ezen vig

felkiàltást' tóditja a’_dob , 's trombita’harsogása,

es minden harangoknak megvonattatása, ‘в az

ágyuknakdurrogt'atása. Azortban elenekeltetik a’

Te'ged laten mi ditse'rünk. Ekknr a' нашёл’.

Thrónns eleibe megy, ’s темам" a’Hil-ályt,

viszszater az Oltàr eleibe., ’s folytatja az Isteni
A szolgálatot. Minekutânna elmopdatik az Evan

gyeliom, oda viszi а’, Primas О Felsegéhez az

.'_Evangyeliomot meg'tsókolni. Elenekeltetvén a’

Credo ., levetetik О Felsege’ `fejert'íl a’ Korona.,

v ’it a’tlàdor lspánynak adatik , a’Iiirályi Pal't'za az

Orszàg’ Biràjának, az Aranyalma aq Bánnak. (J Fel
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' lege Ofertoriumhor az Oltárhoz mègyèn _ »s an.

nah felsö leptsöjere letérdepelvèn‘, egy ezíistme»

dentzèbetaranypénzt тел, 's a’ Primástól "ем

nyujtott his heresztet темным", viszszatèr a’

Thrónusba. ltt a’ Korona _ismét ‘еще t'etetih. a'

Rirályi Рейха, ’s az Ara'nyalma is hezeíhe'adat-~

„ад; hanem Sànctushor ждем levetetih Гей

гЫ a’Rorona, ’s a’ llirâlyi p_áltza , és Aranyalma

yluezeibölfelvetetneh. OFelsége ehhor a’Thrónu-s.

han levö zsámolra letèrdepel, ’s Urmntatàshor

еду aranyos «Шьем borul. A’ Mèltóságoh ha- `

'ßonlóhèppen tisztelhedneh'az OrszágíJegyeivel ,

es a' tiz Zászlóhhal. Comum'óhor O Felsège is

>megàldozih'; ’s onnétÍ viszszatérvén , а’ Thrónus»

ha , даты fejêre tétetih a’ Korona, és hezeibe

adatnah a’ Iiiràlyi Páltza , 's Aranyalma. '

_ A’Szent Mise utánn más Templomba megy

nz egèsz fényes Gyl'ilehezet veres, fejèrfés zöld

osztóval bêvontt dèszhával. “гады! `uton illy

renddel: .Elölmenneh a’ Magyar Uraság'oh' ‘Где’.

le'djei párosan; utánnoh a’ H-irályi Inasoh , és'Ne`

mes lfjah; a’ Hamaràs Furiroh'; a’ Names Ural.,

a’ Magnásoh; a’ tiz Országoh Zászlójitevivö Mel

tóságoh; az Ország’ Bax-ói; a'llirályi Fö Lof'

vás‘z Mesterhivontt 'harddalg az Apostoli Ke

ценим vivö Pìispöh. /Végre а’ Felség, 'Iliràlyi

Ehesség'èben; jobb heze felöl a’ Primas; balról

a’ llalotsai Erseh; ‘utánna a' többi Bíispöh, ès

Prelátusoh: 'hihet a’ gyalogló Magyar Riràlyi

.Testörzöh; a’ (Frranaterosohg ésLovagok Lö'._.

тетей. Ezeh "из". lovagol `a’ Iiirályi Rama
na’Prèzese, ’s _azony lnnepi nagyobb és hissehby

arany, ’s ezíist pènzehet hány a’ Népneh. Az щ

muon , mellyehen megy ez a" pompás Sor., ren.,

dehet formal hét felöl a’ gyalog Katonaság, _és a'

forma ruhás Polgárság. A’ rendeltt 'I‘emplomba

èrvén , beül ö Felsègß az ott hészült 'I‘bronusba ‚

. ’s oldalára höttctih а’ Заем: István’ Мина; és ezt

. \ ‹

y
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kìvonván híívelyéböl О Feìsége, megillelî azzal

háromszor nehány eleibe menô Uri Személyek

nah jobb vállait: innét Aranysarkantyus “идей

nek 'nevezödnek Ann'akutáhna kimenvén a’ Tem

plomból , a’ Eirállyal едут: mindnyájan Íl‘óra ü]

neh , mèg‘ a’v Piippölcök is a’ magok Piisp'öki sx'ive-ŕ

geihben ‚ ès Vetsernyés rnhájikban , ’s еду вгёр

térségre lovagolnak; hol Lés'zen áll már egy al

доп/дну veres , fejér , és zöld poszto'val bevonva ,

’s a’ Halonaságtól köríilvétetve: ezen all‘otvánifra'

felmegy a’ Rirály , а’ Primàs ‚ Nádor Ispány , Ка- '

1о1за1 Èrseh ‚ Fô Lovász Master, a’ hettös Мех-езж

iet vivö Piíspök , Hancellárius, az Ország’ Birája,

Horvàt Országi Bàn, Fö Ramarás, a’ Nemes

Testôrzök Hapilányja; ‘a’ többi Uraságok pedig

mind lovon maradnak az alhovány kôrůl. A” mel

lyen a’HirályhárOm jobb Lezi ujját fel felé , а’ bal

lœzébenv рейд egy his Евгении tartván,'u'gy

mondja a’ Primás útánń az Ország’Törvényeinek,

ès szabadságainak fennlartására kötelezö Езда

vèst; melly'Magyaxïul igy vagyon: Mi N. lsten’

Legyelméhöl Magyar, Tseb, Horvát~0rszágok

nah Hirályja; min_t a’ fentemlitelt Magyar Or

vszágnak, ’s ahoz haptsoltt más Orsza'golmak , és

Rèszelmek Rirályja, esl‘iisziinlc az êlö [stem-e,

Annak Szentséges Sziiz Anyiára Máriára,' és min

den Szentel‘re; Богу az Ищи’ Szentegyháza'it;

a’ Prelánus,y Báró, Mag'nás, Nemes Пиши, а

Szabad ‘гаммы, és minden Lakosait az Or

‚ szágnals, maugokY szahadlságaikhan, jussaihban,
ьЦйтёпуейЬЬеи, privilegyiomaihbnn, régi jó ès

helybehagyotl szokásaikhań megtarljuk ., ’s

igazságot‘tèsziinh mindenelmelc. Néhai Felsè

ges Andrés Rirálynak Vég‘ezéseit (муть mind

azàltal ., ’s félre té'vén azon Végezéself.' harmintz

egyedik tzikhelyének l‘övethezendö szôken Дег

dödö fìiggelèkjèt = Hogy ha pedl'g. egész_ azon;

$26

‚ Y
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szóldg: Mine'hünls, e's höuetkezôinlmek mind

örökke') megôrizzük; a’ mi Magyar Országunk

nah hatârail ‚ ’s azohat, mellyeh ahoz ak'ármelly

гида“, vagy titulussal шпона!“ el nem Шеде

nitjüh , se meg nem kevesl'tjiik; hanem , valamint

tölx'ink hitelhetik, öregbítjiik, ès terjesztju'k,

’a mind azohat tselekeszszük , valamellyekel a’ Sta

tusolmak , 's az egész Országnak javára, betsíi

Днём, ёзвуагаробёзёгв igazságosan tseleked

hetünh. Isten minke! ugy segèljen, és minden

Szentelx.”

Erre: éljen a’ Magyar Rirályl Liállásolchar

sognak mindeniitt a’ Városban , ’s ujítjáls azohat

a’ kiszegzett ágyulmak durrogásai. Azon allwt

ványròl lesz'allvân a' Rirály, az egész pompàs

Sereg, az Apostoli Reresztet ‘Куб Piíspökkel

együtt (a'töhbi Pííspö'lcök elmaradván) а’ Király

Hegyéhez lovagol, n’ mellynek melléhei szinte

azon három s`zinů posztóval vonaltatnak bé. Mi

dôn ezen Hegyhez érkezik а’ Hirály: arra sebes

‘драма felnyargal ‚ ’s kivonvan hůvelyéböl а’

Szent [этап Hardját, heresztbe négx' felé váë` az

zal, annakielentésére.; hog-y Lész O FelsnëgfeV az

OrsLágot állhaîatosan védelmézni minden Ellqn

lègei ellen. Erre megzendíil ismét а’ Város az El

jen! hiállással, és az ágyúk durrogásávaLVala mint

ред]; az emlltett банда um, èsnz Eshîivês' alkot

ványjàt, a’vég posztc'gklaal egyíiu; ugy ezen Hirâ‘ly

hegyröl mihent lelovagol a’ Felség, a’ posnót ell

kapkodjáh, ’s ragadozzák a’Haptsi emberek: a’ kik

nek harsolódása nem kevés mulattságot szolgállat

a’ nèzölmek; nèmellyeket pedig meg` is döbbent.

Magamat is illy döbbenès ért Posonyban II. Leo

pold Királyunk’ Koronàztatása’ alkalmatosságá

val: mert, midön nézném a’ _vègposztón Lüszkö

(löhet, ugy’bevillek eg'yHáznak а’ kapuján шь

beknek beszorításával, hogy a’ làbom se érte. a’

Мед/ага!‘ esme'rete.

\
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földet; ’s ‘közzülök midön kíszabadnltam , egy

Háplár páltza maradt a’ kezemben.

A’ Kiralyhegytôl a’ Várba veszi utját a’ pom.

pas sereg. О Felsége felérkezvén a’ Királyi Pa

lotába , az Ország’ drága Jegyei lerakattatnak;

a’ tiz Zászlókat pedig , mellyeken jegyeztetik al

azon esztendö, ’s а’ koronázott шину’ Neve , és

azon Országé, a' mellyiket kiki jelenti, meg

tartjàk magoknak az azokat ‘дуб Meltóságok. Mi

nekutànna {спят-(111314 az étkeket a’ Iiiràlyi asztalr'a

a’ Mâgnások , es Udvarnokok: biriil adatik О

Felsègének; ki is mindjàrt megjelenik koronas

aan, es Palástossan az ebédlôszobában , ’s meg.

mosdik, a’ vizet a’ Nador Ispány töltvén a’ kezere;

a’töriilködô kendöt pedig a'Primás nyujtván Ne

kie; ’s az asztali áldás utànn leiil az asztalhoz .‚

n’ Riràlyneval egyíitt, jobb felôl az ott levö Hi

ràlyi Hertzegek, és а’ Primés; bal Туш! pedig

iilnek a’ Nador Ispány , és a’ Halotsai Ersek. Mi"

nekelötte bozzà говна!‘ az ebédhez: levetetik O

Felsege’ fejeröl a’liorona , ’s mellesleg еду asz

talon l'evö arany edényre tétetik. Midön elöszöx`

iszik О Felsege a’ Её Asztalnok által néki nyuj

Ktatolt pohàrhól: ismét ki'sütögettetnek az ágynk.

A’ Nador Ispány, es az Ersekek mind'enkor fel

àllannk, valahànyszor az iváshoz fog О Eelsége,

’s mind addig le sem iilnek , mig ‘Алла nem adja

a’ Felség a’ poharat a' Fö Asztalnoknak. A’ ko

ronázás innepi szokás szerént egészen süttetik

meg nyárso'n еду megaranyozott szarvu ökör, 's

ebböl is vitetik fel a’ Iiiràlyi asztalra egy darab

petsenye; több része pedig feldaraboltatván , el- _

szórattatik , _kenyérrel еду-Ш! ‚ a’ Ne'pnek, melly

nek számára veres és fejer' bor is folyattatik egy

alkotván’yró/l. Vege leven az ebednek , ismèt meg

mosdik О Felsége, ’s Koronás fôvel viszszate'r a’

maga szobàjába,
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Valamint a’ Iiiraly az ô megkoronaztatasa al..

tal jut telyes Fejedelmi Hatalmará; ugy a’ meg

koronazott Magyar Hiralyne reszeslttetik azon

hatalomban : azert sziikseges itten ezen Hiralynei

Horonazasról is megemlekezni. A’ pompas mene

tel a' Templomba , ’s az Oltárhoz , a’ szer'ent va

gyon ekkoris , mint a’ Riraly’ Horonaztatásakor:

и: mindazaltal meg kelljegyezni; hogy a’ Hirály

a’ Templomba való menetelkor a' kettös Мех-ел.

tet lóhaton vivö Píispök utann lovagol ragyogó

_Magyar öltözetehen., kövatôleg lovagolvan la’

Garda-Kapitany ., es а’ Fö Udvar Mester. ‘ Osztán

a’ Iiiralyne igen draga Magyar köntösben egy

hatlovas letiirtt fedelů hintòn. A’ Templom’ aj

tajanal melly tisztelettel fogadtatvan 0 Felsen

Бей az Ersekeklöl, es Püspököktöl, Hiraly 0

Felsege a’ johb kez felöllevö Rápolnatskaba; a’

Felseges Biralyne pedig a’ balfelöl valóha vezet

tetik: amott a’ Iiiraly magara véven a.’ Szent Ist

ván’ Palastját , fejere tetetik a’ Magyar Korona;

emitt a’ Hiralyne leteven ékes Magyar fökötöjet ,

fejere illettetik a’ Hazi Korona. А’ pompes Sor

nak a’ Nagy Oltarhuz való menetelekgr a’ kettös

Iieresztet vivöPiispök utann mennek OFelsegek;

elöbb a’Riraly Horonas fövel , ’s a’ Szent Istvan’

Palństjaban , ket Piîspöktöl köríilvetetve; utanna

a’ Hiralyné haso‘nlóképpen koronas fôve‘l, fejer

ruhahan, a’ mellynek hoszszan nyuló, es szeles

aranypaszamântokkal ekesitett szelét a’ Fö ПФ

varmester Aszszony tartja, nyoltz Damak’ Шве

résében, kik köztt elsök a’ Nador Ispanyne, ’s

az Orszag’ Biraja’, es a’ Horvatok’ Веща- Hitve

sei. _Az Oltarhoz jutvan , kiilön valnak egymás

Vtól O'Felsegek: a’ Rirály heiilven a’ fal mellett

kesziilt Thrónusba; a’ Riralyne pedig közel ehez

a’Nagy Oltar elött allíttatott Thrónusba.' Mind

jért elkezdödik a' Szent Mise. Epistola utann

M а
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ai onár ыыъе тень _ а‘ Rírálynél: ¿um а’ ш

dor Íspány felszóval шведы-1 а’ Primást а’ Кого’

>názàs vègett; ’s levetetödvén a’ Házi Korona a

. ljìrálynê fejéröl , az Oltál" gràditstsànál leborul

О Felsêge а’ Minden S'zenlek' Litaniajánah el

imádlsozása alan; ’s ennek vége lévén lèrdre áll

a’läiràlyné, ’s jobb harját, é`s válla‘ hözét meg

kenì а’ Primáa'szent olajjal; mellytól az Olta'r"

hàta megeu megtörölgenetvén ‚ ismét letérdepe'!
" az Oltàr elötl, ’s a’l Házi Horonát fejére teszi O

Felségének a' .Veszprimi Píispölx; a" Primés pe
dig, ès a‘iNádor Ispány а’ Magyar Rírályi Horo

nát jobb vállára helyhetilx; azulánn a’ Hirályi

Pállza jobb kezébe, a_z Aranyalma pedig bal he

zèbe adalìlc. A’Szent Horona osztán levétetvén a'

Hiràlyné vállálról7 ismèt viszszatétetik а’ Hirály'

{'ejére; a’ Hirályné роще Koronás fövel, ’s 110

zeiben a’ Hirályi Páltzát , ’s Aranyalmát tartva'n ‚

visz'szavezettetilf. а’ Thrónusba. Ekhor a' Tem

plomban harsogva l‘iàllozzáh: Ё11еп1Ё11еи1Ё11е0! .

megvonaltatnah minden harangok a’ Városban ‚

› ’s az ágyule Isisiílögetletnek. Azalalt elénelxélte

тени.

iik a’ Te'ged [sten mi ditse'rünh. A'töhbi szer

lartás vègig mind иду megy ‚ mint а’ Hirály’ ko

ronàztatàsakor. A’ Szent Mise utáunn az említett

hèt Ràpolnátskàba tél-nek viszsza О Felségek; ’s

onnèt a’pompás viszszatérés tsah abban ldilönböz

az oda meneleltöl ‚ hogy а’ Riràlynè hintaja ulànn l

еду hatlovas hìntóban а’ Magyar Hirályi Korona

Az Országnak» ez Sz. Horonájâról tudni való

az is': hogy a' Loronázás utánn hövetlsezö барон

hivitetik az , a’ hozzá tartozó Drágaságohkal e

дует, a’ Rirály Szoháiából ‚ ’s letétetik a’ 1701‘

nah egyilf. palotájában еду asztalra , hogy azokat

liineklsineklehessenlátni , а’Ваюпа örizelen Li

viil , mindenlml` ott levèn egyik Roronaörzö. Mél
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tôsà'g. Három nap utánnoda mennek hèt Hirályi

Biztosok; a’ Fö Udvarnok Mester; Hanc'ellárius;

Nádor Ispány; Primés.; a’ hét Horonaörzöhkel;

ès több шинами)!‘ Magnásohllal ‚ és Nemesehkel

egyíitt, ’s azon Drágasàgok egyenkènt megmu

папаша!‘ а’ jelenvalóknak; ès a’ Nádor Ispány’

Itélö Mestere àltal feljegyezletvén, а’ Jegyze

mény mind ezelstöl alóliratlalilc. Azutànn ezen

Dràg'aságai a` Mág'yar Hazának ln'etètetnek` a’ vasas

l'ádába, elzárattatnak; a’ kullsok pedig Hirály

Q Felségènelc állaladatnak. Azon vasas ládának

teleiére mèg еду nég'y szegletů deszka недейс

iik, melly a’ Király’, Rirályi Bi‘zlosoll’, Fö Ud

var Mesler’,Primàs’, Nádor Ispány’, és a' Korona

ôrzöl( petsètjeilakel lepetsètcltetik. ПЗУ annah

ulánna az örizethelyre szokott tiszlelhedéssel elvi

ietletvén, elzárva a’ Törvènyes vigyàzat alatt

tarlalik." ` ` _

V. Szalxasz.

Az Apostoli líirályi шведы, а‘ [íc'rályoknaů

röuid Históríájával. `

A’ Magyar Hìrálynak Országlása a’ нага’

Törvènyein fondàlódik: a' mellyelmek мамы

való megtarlàsára eskíiszilc lmronáztatâsânak ide

jén. Ugyan ezen lmronázássnl teszi д’ Magyar

Nemzet az ö szent hódolását Kîrály О Felségé

bez: valamint Szent István elött vnlt Fejedel

n’leihez a' paizson való felemeléssel hódolt vala.

Arpádotolly szerentsésen emeltéh a’ Magyarok а’

Felsèges Hatalomra, hogy., a’ mint Annak -ditsö

vezérlèse alan ezen Országot magolmak meg-nf.

nyex‘ték` ugy az ô Maradékaìnak ura‘lkodáäa alatt

dilsösségesen mind eddig megtartották; àmbár
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nem egyszer ò'ntötle èl ezt az Ellenségnek özöne.

Ugyanis, pehányat ldvévén ., minden Ki‘rályainlc

ama ditsö Arpád’ vé-,réböl származtah еде“ е’ mos

tani A’posloli Hirályuul‘ig,` Ferentzig.

Arpád Fejedelem’ Unnllàjának Taksonnak

птица , Gejza Fejçdelemnelc ‚ és Sároltának Fi

ja, Виши, sziiletett hilent; „ешьте“ kilentze

dik esztendöben Esztergom Városában; és szen

tůl neveltelvén , ’s tízenöl esztendös korában

megkereszteltetvén ‚ nilemz száz kilentzven hete

dikhen hövetkezett az ö lsihaltt èdes Atyja’ he

lyèbe a’Fejedelmi Mèltóságra. Három esztendei

huzgó fáradozàsával az ô Magyar Nemzetét na

SI-Iêlv-gyobbára a’lîeresztény Hatholilla Hitre мёд-ны

‚оьодъе: а’ miért Romából a’ Keresztény Flatholika

Anyaszenlegyháznak allllori Fejétöl , második

Szilveszter~Pápától ‚ .a’ leirtt tsuda szf'epségx'iy Hi

ràlyi Koronát nyerte , az Aposlolság’ Lettös Ke

resztjèvel egyiilt ‚ Пгип1‹’ ezeredik esztendejében,

a' mellynels nyoltzadik Hónapja’ tizenötödilsén

`шефа koronáztatott azon Apostoli I_{oronàval

Esztergo'm Városáhan , ’snz Apostoli Hirályi név

velmagy fényessêgre emelte Magyar Bírodalmàt ,

Miképpen llornnáztalása .elött hét esztendövel а’

Somogyvármegyei Párlosolfat Кара Vezérjek

nek èlejtésèvel.; ugy szinte lloronàztatàsa utánn

kétvesztendövel az Erdélyi Tàmadóhat, Gyulát

`az ô Ig‘azgatójohal méltóságától megfósztván , le

tsendesítette. A’Liilsô Ellenségehen hasonlókêp

pen fliadalmasllòdvàn, mind az Egyházi, mind

а’ Vilàgiy Közönséget ol’ly erányos'an elintézte,

's megerösltette; hogy Ош: a’ Magyar Rirályi

Birodalom’ Atyjának nem lehet nem esmérni. A’

Magyarok’boldogságáról huzgón gondoshodott

О utólsó idejében is, midön az Országot Boldog

Aszszony’pártfogàsába ajánlotta», ’s ezzel az Ur.

hoz költözött ezer harmint'z nybltzadik esztendö
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hen. Holt Teste Fejervárra vitetett Esztexgom

ból,’s az ö rendele'se szerent Boldog Aszszony- .

nak ama roppant Templomaban; mellynek epít- '.

tetesevel nem reg vala keszen, a' Piispökök altal

fejer marvanykoporsóha tétetett igen peldas tisz

telettel: holott elötte het esztendôvel temettetett

el az ö gondosan felnevelt Fia. Szent Imre Her

tzeg. 'I‘öbb tsudatételek köztt, mellyekkel гнев‘

bizonyitotta a'Hegyelem’ Ura István elsö Iiirá~` '

lyunknak Mennyei boldngsag'at, van az , hogy

Annak jobb kezet го11лас1а11апн1‘Тенты-101121,

melly a’ Budai Hiralyi Varnak Szentegyhazaban

buzgó tisztelettel tartatik, Ajtatos tisztelöje e’

Szent Kiralyunknak minden igaz Magyar; söt,

valamint e`gész Magyar Orszag Boldog Aszszony ’

Havanak huszadik napjat az 6 tiszteletere inneplí ,

ugy ezen’napon , mellyen ezeketbuzgó örömmel

irom , es Buda a’Töx-ök hatalomtól ditsöen meg

szabadult, ugymìnt Szent Mihaly havanak masq,

dikan , az egesznapnyugoti Anyaszentegyhaz 0

altala nyujtja könyörgesèt az Ur Istenhez.

Peter az ö Anyjanak Gizelanak , a’ Sz. Ist-lL Hi!

van низа, ’s Ottó Velentzei Hertzeg’ Ozvegyewss’h’

vala , mesterkedese altal , Arpad’ Тех-111 Maradeka'

jussának sértesével nyerte el a’~Magyar Iiiralysá

got, es a’ Szent Hiralynak eltemettetese utann

mindjart megis koronaztatott Fejérvaratt. De ha

mar kimulzatta, hogy nem Magyar Hiralynak ter

mett ö: mert az idegenekkeltartvan ‚ mind азо

kat emelte az Ország’ Tisztségeire , ’s megvetet

te a’ derek Hazafiakat; söt Szent Istvan‘Ozvegye

hez is, ama huzgó szivii Gizla Hiralynehoz ет

bertelem'il viselte magát , ugy hogy tömlötzöztet

te is az artatlan Fejedelem Aszszonyt azert , mivel

a’ Nemzet mellett szólla’ni hatorkodott. Innét az

egesz Nemzet ellene tamadott, ’a ötet a' Kiralyi

hatalomtól ezer negyvenedikben megfosztván ,io4o.E.

.v
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а’ Nádor Ispányt, Sämuelt вагонами, Sz. István’

I'lugának Fèrjet, Ete Vezerkapitánynak marade

kat rendelte az Orszàg’ igazgatásàra, a' kit az

regesxz Magyarság az` Ö jósziviisegéert Abànak,

avagy Atyának nevezett, ’s ezen neve osztán

megis maradott.

Aha elven az alkalmatossággal, minekutàn

na a’ Szent Koruna’ helyèt Fejervárt hatalmàba

vette; mar oda igyekezett , hogy, megkoronáz

‘IML tatván, Felséges hatalommal birná az Országot.

1041.E.Azért azctkat, a’ kik ellene voltak szàndékának,
ц megölettette; ’s 'I‘sanádon ezer negyven egyedik

ben Sz. вены’ akaratja ellenis magát mas Piis

pökök által megkoronáztatta a' Szent Horonával.

`Szent Gellert ôtet e’ miatt kemenyen megfeddvén

штатным nékie; hogy három esztendö mul

va них-011515‘! ‚ eletevel egyiitt , elfogná veszteni.y

~ иду is lett. Mert ámbár a' Péter l‘lirályt segltö

Német rI‘sétszz'tt" Hadiserege‘t két izben is megszè

gyenitette az ô Mag-yar Vitèzeivel: de osztán

hog-yr megvetvén az Ország’ Nagyjait, a' köz

„M_E‘emberekkel tartana; magoka’Fö Magyarok hit

' ИМ III. Henrik Tsászárt ellene ezer negyven ne

gyedikben ‚ ’s egyiitt megiitközvén vele Györ kö

rt'il, mind maga Aha , mind Felesége elfogatta

мы, és Peter Iiirály’ parantsolatjâra lenyakasz»

tatott, ’s a’ magàtól èpittetett `Stirmonostori

Templomba temettetett. '

Péter tehát ismét viszsznnye'rte Iiirályi ha

talmát: de ismèt nagy oktalanul megvetven a’

Magyarokat , az Idegeneket gazdagitotta, ' es

meltósàgosltotta; es maga Ellensègeive tette ujo

lag a’ Hazaiiakat, a’ kik követsèget inte'ztek Rusz

sziába , e’ hová bátorság okáert vette тает: An

drás, Mihálynak вера Fejedelem’ Testverének

Unokája, es Корана Lászlónak Fija , az ô Testvé

reivelegyütt , ’s meghitták был а’ Нй‘ЫуЯ Szèk- 

nek ell'ogadására. Andres ezen'hivasra béjövén
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Magyar Országba, Abaujváratt számtalan feg-y.

veres Magyarohlnal talállwzott , a’ hih immár nem

tsah az Idegenek ellen ‚ hanem a’ Hervszlénység‘

ellen is felbösziiltek volt, és solfakat leöldösßek,

’s elfogván Péter Hirályt is, Livájlák annak sze

rneit, és а’ Ferjérvàri tlömlöt'zbe “пеней: a’hol

azò'rnyů Linok leözlt végeztehelylelen életét.

, I. András ezer negyyen hetedilc esztendöbenIV.I¢.

a’ те; azon iildözèsben megmaradt három Piis'pök‘o‘W'E‘

által Fejérváralt a’ Szent Roronával meglsoronáz

' aatván .‚ mindjárt azon Apobtoli Rirályi Parantso

latjàt adta ki; hogy mindnyájan ellene mondván

a’pogányságnal‘, a’ Hrìstus’ Hilère tèrnènek, ’s

azon Törvény szerént èlnénelx, mellyét eleilxbe

adott vala Szent István Hiràly, Megis hódoltalsl

ennek az ö Magyarjai ugy annyira, hogy innét

l‘ììlönöâen Katholikusnak neveztelnèlc András Ri

rály. Harmadik Henrik Tsászàrral is olly ditsössé-y

’ gesen ищете négy esztendei sulyos hàhoruját,

Ötstsének Bèlának vezérlœdése alatt ‚ hogy meg

s'zorít'tatván а’ Tsászár, maga szabadulása végett

örölu‘e lemondana azon jussáról ‚ mellyet Magyar

Ország feletl nyere Péter ,— ès Aba’tuhmálásáhól.

Badó Nádor Ispány által gyözedelmeslc'èdett a’

Horvátolmn is, ’s az „мы elfoglaltt Szávavi

d'éhèt viszszaszerezte а’ Magyar Roroná'nal‘. Ha

nem'oàztán a’ gyqpúság' veszedelmes egyenetlem

sègbehozta az ö Ottsèvel Вы“!!! ., иду hogy ezer

hatvanhan háborura Lelvén a’ dolog, ettöl meg

gyözettelett légyen ; ’s midön Austria felé sudam

lana, Mosonynál elfogattatolt , de megszahadul

ván , az ô kedves helyén Szirtzen azon esztendô

vègèn meghalálozoßt, ès a' töle építtetett 'I‘iha-v

nyi Monostor' Szentegyházába mèltóságos six-há

“леген- Anasztázia Hílvesélöl, Orosz Hertzeg

Aszszonytól valának gyermelsei: Salamoh нашу, 
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Dávid , а’ ki magzat néllfůl Bala meg; és Adelhb

is , a’ hi Vratisló Tseh Hert‘zeghez mene férjhez.

лада I. Béla ezex` hatvanodik utólján Fejérvárau а’

Szent Koronával magkoronáztatvàn, az ö rövid, de

bölts országlása által igen jó karba hozta kedvelu

Hazáját, ’s NemzetéLA’ Köz Nêp еду hét FöEmben

utánn hallgatván , ismét a’ Szinyai bite! 011а1101

ta, 's nagy sìivöltéssel síirget-te annak viszszaálli

tàsát; de a’ vitéz Kiràly ugy elhaláattaua azt

azonpogány gondolattal ‚ hog-y többè eszèbe se

jutna , ’s a' Kathólika Hìtet, mint idvessége’ pai~

zsát , nagybuzgóság'gal vallanà. A"szomszéd Fe

jedelmek is esmérvèn Béla Királyunkuak Fejedel

mivi‘têzség'ét, еду se merészlett ellene lseleked

ni. Pênzt igen jót veretett ; a’ vásárokat иду el.

rèndelte , hog‘y mindennek bizonyos mértèke, ’s

árra‘volna. Igy шага“ п11т1еп1‘ёрр az Ország’ Abol-

dogságára szentelvén , annyira vitto három esz-i

tendö alatt a’ Magyar Rözönséget, hogy se gaz#

dagsághan, se ditsösségben nem engedne a’ пот

azéd Nemzeteknek. Dömösön ezer hatvanharma

dikhan alatta a’ szék lerogyván , annyira 111113111

1‹б2б11, hogy onnét elvétetése' utjában meghalá.

loznélc. BìksaHitvesével, Micizló Lengy'el Feie

delem' Leányával, nemzë Gejzát , és Sz.Lászlót ‚

a’hilc egymásutánn lu'ivetlfeztek a’ Magyar Ri

rályságra; Lampertet, ama’ sze'renlsètlen Álmos

Herlzeg'nek Atyját; Jojadát , a’ hi Udalrík Ha

rinthíai Márkióval lépett há'zasságra; Ilonát ‚

Zvonimir Horvát Király' Hitvesét.; Eu'fémiât ‚

Ottó Morvai Márkiónak Feleség‘ét; Amáliát ,

а’ Vochburg'i Herlzegnelc , és Sófìát ‚ Lambert

Grófnak, a’ Boaóhi Prépostsúg’ Fundálorának

Вашим-$111.

VLH. Salamont, a’ Lit az ö Alyja András A'Kiràlyf n

1063‘E‘élte'ehen ez elött öt esztendövel màr mint hat esz

tendös Gy‘ermeket megkoronázlák volt, hivák az
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Ország’Bendei a’ Birályi Méltóságra: lli is $680

ràval ne'gyedih Henrik Tsászárral ‚ а’ Щпё! Bèla

Riràlylcqdása alalt lartózkodott vala èdes Anyjá

val едут! ‚ ‚чыоёаюп Némel Ratona seregek hi

sérvén., `megjelent Рейн/дым, ’s minekutánna

megesllůglött: hogy Gejza [Ни-Шу] Hertzegnek

általadja az Orszàg’ harmad részèt , mint Hertzegì

birtokot; és az Országot a’_ Haza’ Törvényje sze

rént fognà Lormányozní, njra Fejère типе!‘ a'

Szentl'mrona, annál nagyobb yòròmmel ‚_ mint

hogy ._lahodalmàt is ehllor шпона Judithtal, az

emliten Tsàszâr’ Hugával. De ezen örömöt ‘зад

hamar ßzomorúság Lövene. Мех‘: Grói` Vid , а’

Péter Rirály alatt ide jött Guthkeled Sváb Gróf

nah Fija, hogy Tanátsosi hatalmàban annál erö

sebb lehes'sen, mindjárt elidegenitette a’gyenge

“Эх-Шу! ama’derèk Hirályi Herlzegelnöl ugy an

nyira, hogy ezeh azö Ilolsonolmál Bolezló Len

gyel Hírálynál Heresnének magolmak ollalmat.

Elek tehát derék Lengyel Hatonàsággal nyomul

tak Magyarországba; a’Magyarohis nem lleve

sen âlloltak a’ Riràlyi Herezegekhez. Erre низу

rettegve Salamon oda hagyván Fejéŕvárl, Mo

sonyra vette magát, Воду itten Nèmet IOrszág

ból segilségel nyerne : vagy a’ veszedelem' Löze

lítésekor elöbb Austriába lódulhatna. De a’ jó

Hazafìak’ közbevetése âltal Györött ezer hatvan1065’g‘

ötödílmek az elején tellyesen megegyezteh a’Fe..

jedelmiAtyafìalc; és вера Hertzeg, Воду а’ Ri

rálytlannál bizodalmasahbá tegye maga hůsège

нём, а’йбчешегеп Husvéti inneplésllor, mel

lyet Péts Városában szenteltels volt a’ Fejedel

meh ‚ a’SzentHoronát Salamon’ fejére tevé , je

lentvén , Богу ötet Királyjának, ’s Urának esmèr

né. Hanem Belgrádnak ezer hetven lceuödik @S21

tendöben lett megvélele utánn , а’ mit Gejza Her

нед’ Haditudományjának , ’s vitézségének lehe

.f

ä

\

‘х
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telt köszönnî, azon ohhól , мы a’ meggyönel-î

telœhez minden embersé‘g‘et mutalotrfs ezêrt ezen

газу szivli Hertzeget llövetsège àltal lliilönösen'j

megtisztelte a’ (ìörög‘ Tsászár: annyira indította.

az ellen a’ Hirâlyt Vid Gróf, hogy au , minek.

utánna ‘бы’ а1аЦотпЬё‘Н törelsedései годами“:

nok “мам , Hadiseregével a’Tisza mellett ezer

"074‘E'l1elvennegyedilxben Böjtelö llavàban hirtelen

megtàmadta. Gejza “На, àmbár nehezen, meg

menelledvén a’ veszedelemtôl, gyors hövetek ál

tal magához llivá Teslvéreit , seregeilœllel egyiitt;

és Задай: az Olmutzi Herlzeget: ezelrkel Уди

nál mi'clön öszvellaptsolta maga népèl; olla èrke

nal az (низшие; fogolt: de leveretvèn 'l‘áborá

ген a_' Hirály is az ö számosabb Найди/М; ’s- azon- ‹

nak ereje. futásnak введен; ’s azt nyerte az ár`

uulan Atyafì Herlzegelmels üldözôje., hogy Horo

nájától eleseltlégyen. ‘

Gejza ezen gyözedelem utànn mindjárt egye~

zô al‘araual vlsikiz'iltatottt Magyar Rirálynak a'.

Hazafìaktól; de több akadályok miatt a’ иным.

vlLïLzett ezer helven ötödih esztendöben Мод-сайта

‘ l"'75'E'tott meg' a’ Szent Horonával azon Felséges Hata

lomra. Illy vitéz Fejedel'em ellen senl‘ise mere

szelvén tàmadni, az ö rövid uralkodása alatt bé

lœssègben volt az Ország‘. Hanem a’ jó Királynak

lelldesméretèhen nem lleves nyughatatlansàgot

одета!‘ nehány Piispökök , azt erösìtvèn; hogy

a’ Törvényes Hirály’ éltéhen nem volna másnak

igazsága a’ Hirályi Páltzához. Сера annyìra is

megimlult erre, hogy kèsz volna Salamonnak

A‘viszszaadni az Опыты, isalx engedödnèle meg

néllie a’Herlzegi Tartományt Hirályi névvel bir

ni. Dey ebben ellentállottak a’ “Май Fö Embe

гей, el nem szenvedlletvén, hogy Salamon- ez

elötl Её! esztendövel’ IV. Henrik '_I’sászár’ adózó

m71.E.jává tette az Orázágot. Azonban ezer hetven he
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tedikben Szent György havanak huszonötödik

парню Сера Iiiraly minden magzat nelkůl meg

halalozott; ’s eltemettetett Vatzon azon `Szent

egyhazlt'a, mellynek eplteset ö kezdette ‚ Szent

Lágzló решив‘ elvegezte. _

Szent Laszló az ö Bátyjanak holtta utannVIlLH,

mindjart Iiirallya valasztatott ngyan; de maga‘osl‘E‘

megkoronaztatasára mind addig rá nem allott,

valamig Salamon abban meg nem egyezett. Négy

esztendö mulva tehat meg leven ezen egyezés,

ezer nyoltzvanegyben nagy örömmel, ’s Папе

lettel сыне“ vala fejere Laszló Iiirálynak'a’Szent

Korona. Nem keves baja volt mindazáltal e’Szent

liiralynak Salamonnal , a’ ki meg nem elégedvén

a’ neki rendeltt eranyos tartassal, ismet a’ Rira~ _

lyihatalomra vagyott, ’s alattomban a’liirályt el ‘.

akarta ve'szteni: a’ miért elfogattatvan , a’ Vise

grádi l‘oghazba zárattatott vala; hanem azon nagy

inneplèskor, midôn ezer nyoltzvan harmadikhanmß's"

Bis Aszszony havaban Istvan Riralynak, Imre'

Hertzegnek, es Gellert Piispöknek , mint kinyi

latkoztatott Szenteknek Ereklyéji felemeltettek ‚

onnet kiereszletett. Laszló Iiiraly elkergette ова

tán ôtet az altala ide lazitott Hunokkal egyíitt,

ezeknek Hazajaba: onnet egy Run sereggel Bol

gar Orszagba rohanvan , ott a’ Görög l'egyver ve

get szakasztotta hohortos eletenek. Szent László

ezer kilentzven egyhen az ellenségeskedö Herve-1091.12.

tokat, es Hunokat ugy megazoritottay Magyar

Vitézeivel, hogy ellenseghöl a’ Szent Кол-она’

Jobbágyaí lettenek. Szinte igy meghódoltak né

ki az Oroszok. Melly buzgósaggal szorgalmatos

kodott az ö Magyarjainak testi, lelki bold’ogsá

gara: elegge megmutatják a’ töle шпион 0r.

o

vszaggyiilesek Szaboltson , es Gyôri Szentmarton

ban. Sziveket hóditott ö deli te'rmetevel ‚ de meg

inkàbh Religyiói, es Hadi erköltseivel,.'ngy

v

`
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hogy egész Európában nem volnahozzá fogható

Fejedelem. Aze'rt meghivták ötet a’Romai Német

Birodalo‘m'liendei a’ Tsászàri Méltóságra: de

ezt el nem ‘сзади. Azután pedigEurópának ha

talmasabb Fejedelmei , az Anglus, Spanyol , él

Frantzia Hirályok kiilönös követséggel tiszteltelt

meg e’ ditsö Iiirályunkat ezer kilentzven ötödik

esztendöben , es a’ Szent Földnek a’ Mahometiek

tôl való megszabadità'sára intezett Heresztes Ha

diseregnek Fejedelmévé választották. Erre kész

is volt ö azonnal 2 hanem a’ llirályok'

Riràlyja ugyan ekkormagához szóllltotta, ’s a’

Mennyei ditsössegre meltóztatta; ’s ezt mindjárt

megesmertette az egész Magyarsággal is azon tsu

datételei által, mellyekkel Sz. Laszlo' Rirálynak

a’ töle epittetett Váradi Szentegyházba takarítta..

tott'l‘etemeit ditsöitette ö Szent Felsège. Adel

hais Hitvesétöl, ki n’ Zt'tringiI Hertzeg’ Leánya va

la, ’s elötte öt esztentlövel hala meg, es Усе:

prim’ben. Szent István’ Ozvegye ‚ Gizla Hirálynó

mellé _temetteték, ezen Magzatjai voltak: Hal

màn Iiiràl'y; Piroska, a’ ki liomnen János Gö

rög Tsászár’ fijához, Elekbez, mene Тех-111122, ’s

Irene névvel nevezödött; Sófia, elöször a' Ka

rinthiai Мёд-1110 Udalriknak., osztáu a'Szász Her-`

tzeg Magnónnk Felesège.

Kalman, a’ ki már azöédesAtyjának Szent

,Lâszlónak éltekor megkoronáztatott a’ Szent Ко

ronával, mindjárt Annak halálâval az emlltett

esztendöben az országláshoz kezdett ugyan; mind

azàltal Nagyváradon elvégezödven a" szent teme

tés , Fejérváratt isinet fele'kesittetett a’Szent Ho

ronával; ’s Horva't Országot azonnal egybefog

lalta Magyar Ors'zággal. Almos Hertzeg, Lam

pertHertzegnek Fija, a’ kit Sz. László Horvátok’

Hirályjának rendele, örömest _lemò'ndott ekkor

ezen jnssáról:\a’ melly készsègeért Hálmán Iii

'\
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'My Magyar Ország’ harmadáfajándêkozta néld

Herlzegi birtolml. A’ hajtorl‘odó Heresztes'eket

Györn'el magyarosan megvervén e' те: Hirá.

lyúnh,_megtanította a’ Rerasztnehl тьма шеи:

sére. Osztán Horvát Ország` eránt helle nélu' ba

josllodni; mivel á’Horvátok pártoskodni Lezdet.

ich: de szép szóval annyira meggyözle а’ Horvá

tokat, hogy nem tsah вид, hanem крышами;

a’ Magyar Korona alá hódolnánalc. Almos Her

tzeg a’ gonosz lellxelc’ bojtogajásából шёл‘ most

Horvát, éà Dalmata Hirály alxarván lenni , ennek

megnyerése végett töhb izben fegyveres néppel

támada a’Rirály ellen: de Ennek Fejedelmi böl

tsessége mindenlwr eltá'voztatta a’ изюма"; ’s

utóhb a’ nyughatatlan HertzegetDömösön elzá

ratta volt. Ezt azutánn ahkor is vâdollák a’ go

nosz Tanátsosok , midön a’ H'iràly halálos {613153

ban gyölrödnék. Igy мыAlmost az ö itêletehro

hagyta: a’ kik nem tsah ezen Henzegneh ‚ hanem

az ö Fijának Bélánah szemeit is lcivájaìtálx. на".

‚ mán Kìrálynak azonban a’ i‘ején штаб! kelevény"

halált olxozott ezer száz 'tizennegyedik Böjt elô

havának harmadik napján ‚ ’s holt Teste Fejérvá

мы а’ Boldog Aszszony' Szenlegyházában temeb»

tetett el. Felséges elmével, 's Fejedelmî szivvel

Ы" ö , és igy mind az отцы, mind a’ Magyar

Egyházi Felsöséget az ö hölls Törvényjeível jobh

rendhe ,` ’slformàba Вона; ’s a’ tudományoh által

szépen lsinosította. Elsö Felesègètöl Buzillától ‚

Rogerius ‘Siciliai Gróf Leá'nyától, hèt Magzatja

jutotç qmberkorra ‚ ugymint: II. István Hirály ,

és Sófìa, еду nagy Magyar Urnah Hitvese. Mà

lodik Felesége Predslava , a’ Kióvi Herlzeg'Leá

nya , Lit hiteszegettsège miatl baza hüldöu, вы“

te osztàn Вот-1150! , avagy Bertalant , afki utóhb

nem Киев bajt okpzott a’ Magyar Biroglalomnak.

‘г.
‹

\
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1114.141

' szépen elrendellt, és nagyobbitott'Magyar Bim--`
dalomnah. Ennek haragiát, mellyet sok Haza-A

1129.13

'XL H'.
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П. Istvân 11200 1101-0111 esztendös korâban 02

‚001111011 esztendöben az ö rendszerént 00101003‘

koronàztatásávalleve Hirályja az ö Atyjától igen

fiala-a öntögetett; keriilvén Álmos Hertzeg, ès

‚души ‚ 1100з10012100р01у1п111100101‘; taak hogy

ottan bèkèvel maradhassanak. De ugyan ezért

mèg a’ Gî‘ìrög‘ Birodalom' bèkessègét is 100320
verla István Hirály, nem egyszerl rontván bé ab

‚Ъа, 's 1112201, vassa-l emèsztvèn. Vég're ezer száz

huszonkilentzedikben a' Duna köztt бал/0161100

a’ rokon Fejedelmels, Homnen Elek Görög Tsá.

szàr, és István Magyar Király, 's ugy meglìé

Lèllettek, hogy Almos Hertzegnek 11011 Testétis

haza 11020100 István Király Honstánlzinápolyból,

's Fejèrváratt a Rirályi Тип-010110 tétetné: 's en

001‘ 11101 vak Bèlát maga örökösèvé választotla ,

’le az ô alattomos helyéröl Pétsváradról elöhozat

tatván , meghàzasítoua , ’s a’ Tobrai Hiràlyi Vàrt

1‘00110110 101105001; ezer száz harminlzegyedikben

Sz. György havánah huszonnyoltzadik napján Fe

jérváratt meg is koronáztatla a' Szent Horon'ával :

maga pedig, hogy rosz tetteièrt az Islent 1005‘

engesztelje , Barat ruháha öltözvén ., töredelmes

e'letre botsàlkozou; és Еду még azon esztendöben

Sz. Jakabhavának harmadikán meghalálozott, ’s

Váradon az ö Nagy Atyjának Szent Ereklyéiéhez

temettetelt vala.

II. Bela alig` kezde országlani; mindjárt Li

‘alsarta ölet szorítani ama’ fennemlített Borits, ’s

1101 izben szállott bé Magyar Országba Orosz , 00

Lengyel Katana seregèvel: de ezt elöször Feie

delmi o'lcosságával minden vérontäs néllu'il 0192

szatérílelte Béla Hirály; osztán pedig fegyver

rel lódítotla hi. Aradon Országgyülést tarlván

.ezer száz harmintz ötödihben ‚ mind azokat, a'

11111101
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ldlu‘ôl megbizonyosodott , hog'y vahságánah ода:

vo'lnánalc, kiilönhkíilönhfèle halállal végeztette?

` Н. Továhhá tellyes hvékességye lévèn, igen jól,

ès böltsen folytatta országlását; Bosniával megis

nagyobbimua Magyar Birodalmát: а’ miben hat.

llalósan segítette ötet az ö nagy elmèjü Hitvese ‚

Ilona Rirályné, a' Ещё! 1еЦе!‹’: П Gejza Hirály.;`

László, Bosnyai Herlzeg; István, `Szeremi Hèr

‘дед; Álmos Hertzeg, a’ ki tselsemös Lorábau

elhalt; ’Sófìa, Admonti Apátza; век-1111855, a’hit

Micisló Lengyel Fejedelemnek ada Férjbez az ö

Bályja .‚ Gejza Rirály. Minekutánna jÓ Hitvesètöl
megfosztotta Bèla Iiirályt а’ halál 5` nagy bánat- _ A

han töltötte életét , a’ mellytöl‘kèt esztendö mulva

ezer лёг negyven egyedlkben Böjt elö havának

tizenharmadi’kàn meg` is vált , és а‘ ЁеЁПёгЕ Во].

dog Aszszony' Templomába takarittattak holt

' Telemei.

II. Gejza ., Atyja’ halála ulánn harmadnap ,XILIL

Böjt elö havánah tizen hatodilsán .tizen >l'.ett¢'5dil«u41‘E’

esztendejèben koronáztatott meg a’ Szent Horo

nával, ’s hàrom eszlendeiç.;~ bélnességben bìrá u

gyan стада; hanem nsztàn egymást érvtéls az

ölet ostromló bajok. Elöször is âz ötet megtáma

dó Àustriaialcat helle nèki megverni. A’lcövethe

zett ezerszáz negyven hetçdihben Rojlrád Tsászár-1147.E.

па!‘ ‚ és Бенин!‘ LaiosFrantzia Hiràlynak egymás~

utánn ezenn‘áltàlköltözö roppanl Heresztes Hada

minde‘n élést meg‘emèsztvén ‚ ’s az Egyhâzi kin

tsehet clragadozván ‚ igen megnyomoritotta édes

llazánkat. Ezen inségböl ан; чеРЁёдбЦ-М, már

ismét más nyomorúságba döntötte azt [знал Hi~`

rályi Hertzèg-neh felfuvalkodottsàgn: a’hi meg nem

elègedvén Herlzegi Mèltóság‘ával а’ Magyar Но

ronàèrt lörelœdett а’ Görögrök’ segitségével. Mi

dön ezer száz ötvenötödihben a’ Görögökkel e-11 'E

губы megveretleteu a’ Magyarohtól, a' Nemfr- 55‘ '

'Magyarok es'me'rete. ' N
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tell’ Tsászârjához Bölszahâllu Fridrillbez folya.

medew De ezt ezer talentom arannyal elfordi..

1.0i

„мы; esenlaellçtt. Manuel annyira is lledvezg

нём, hogy az ö Ottsênek Leányával Máriával há.

zasltaná бич öszve. Gejza Rirály husz esztendei ‚

’s negyedfèlllónapi veszödlséges urall‘odása utánn

harmintz hét eszrlendös lmrában Piinlxöst havának

utólsó napjân ezer szàz hatvan egyben az örölrké.

valóságba költözött; ès Teste Fejérváratt a’ Hi

ràlyi six-ba téletett, minden jó Hazañnak magy

szomoruságàval. Eufrozìna Hitvesètöl, Minozló

la tôle вера Ilìràly. lsmet tehát a’ Görög'l‘sá- 

Orosz Fejedelem’ Leànyától ‚ ezen gyermelfei let. ‚

ltenek: Ill. István Бах-Шу; IILBèla Hiràly; Arpád,

és Gejza Herigegelu, Ilona; Leopold Austriai

marlliónalu, Ersêbel, Fridrik 'I‘seh Fejedelem.

nek; ès Hulilla,l ugyan ezen Tseh Fejedelenr'

>4’I'eslvèrjéneh Svatoplulmah Hitvese.

xnLK. IILlslván mihdjárt Atyja’ halàla utánn való

n61E-napoli meglaoronáztaton a’ ,Szent Horonával a’

Magyar Hirályságra: de Mánuel Görög` Tsászár,

lxogy halalma alá llerìthesse Magyar Orszá‘got ,

Sógorát Istvánt П. Gejzn’ Teslvêr Ottsèl törehe‘

den a’Magyar Ilirályi Szélu-e iuttatni , azt állit

van: hogy Enneh elöbb való jussa volna aboz.

A’ Magyarok el aharvàn mind a’háborů insêgêt ‚

mind а’ Görög urallmdást magoldól fordítani7

‚ Manuel’ okoslxodása szerént az ößógoránah Тег?!

vêx‘ Bátyiát Lászlótyâlasztoltáll a’ Ilirályságra.

Mär ebben, nem telletvén годам, megegyezelt

Manuel, de цех; hogy egyszersmind Sogoràt ’

lstvánt Korona’ Oröllösénel; , ’s' a’ Görög лома

szerént Urollnalx neveznék a’ Magyaroll. Enged

Y ' teleis еще!‘ az idônelc.

шум „ П. ызыдмьы az emlíletnt eszlendöben Sz.

Jakab havámalsÍ fizenhatodik Ip_apján meglwronàz»

tatou a’ Szent Horoynával; Отзыв pedig Islván
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Magyai-Orszag’Uranak kiáltato'tt. Laszló _Iiiraly

ugyan ekkor Posonyt, az’ ö videkevel egyiitt,

harmadik Istvan Hirálynak engedte , hogy Еще

delmi módon elhessen. Azonhan hat hónapi ural

kodása utann a’követ-kezettesztendö elsö hónap

jának a’ közepen élete’ viragjaban hirtelen meg

halaLászló Hiraly , ’s a’ Fejèrvári sirha tètetett. XVJI.

IV. Istvan tehat megnyerte a’ Magyar Boro-“6mm

nat, a’ melly utann ânnyit esenkedett, ’s azzal

megkoronaztatott ezer szaz hatvan kettödikben
l Böjt elô havanak tizenegyedik napjan подо“ pom.

ypaval Fejervaratt. Deaz ö tselekedeteinek hely~

telenségevel mindjart olly gyiilöletesse tette voll:

magat az egesz Nemzet‘nel, hogy nyilvan szidal'I

mazvan ötet, az ö leszallitasara igyekezett le

дует Ezen tíiz mind mind inkabh nevekedven a’

Magyarokban, meg azon esztendöhen öszvese‘

reglettek Posonynal д ’s ujra harmadik Istvant kö-»l

szönt'ven orszagló Iliralynak, negyedik Istvan’

líirálykodásanak Sz. Ivan havanak tizenkilentzea

tliken egy мамы veget szakasztottakz' ki a’

Görögökhöz orozkodvan Manuel Tsaszarnal maa

ga leve hirmondóia szerentsetlensegenek.

Harmadik Istvan megerösittetven Hiralyi

Szèkeben, olly ditsösseges bekessegre lèpett vala

Mánuellel , hogy ez ö ellene nem akarna többe

neg'yedik Istvant scgitenì. Ez mindazaltal 10%!)

ha is azon volt., hogy viszszavehesse Hiralyi Pal

t‘zàjät. De a’ Magyaroktól ezer szaz hatvan har-1163i.

madikhan vitézůl elkergettetett; es Zimonba he~

szor'íttatván, ottan a’sok hadimunkaban megha

làlozott, ’s a’ Fejervari Temetöbe hoz'attatoti.

Manuel ezert ugyan nagy Hadis’ereggel jöven a’

мазут-014 ellen, Szeremségen, es Bosnian ki

ут’ 80|* НОРМ! . es Пышма Varosokat сне На‘

talmàba. Illy visz'ohtagságos uralkodàsát vegezte

harmadik [вида Esztergomhan _ezer лёг hetveniiy‘ìß.

N2 _ ‚
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harmadik esztendôben Böjt más havának negye.

diknnpján, ’s ottan el is temettetett. Ezen de

rek Rirálynak sommi örököse se léven , egyenet

lenségbe hozódtak a’ Hazafiakr, egyik Resz_a'

megholt Ilirálynak ifjabbik 'I'estvér ötstsét, Ar

pádot; a’ másik az öregebbiket, Bélát,

kivànta a’ Iiirályi hatalomra emelni. Ugyan

_ ezen részen levök gyöztenek nem tsak а’ bevett

szoká-snak erejével , hanem a’ Hazára háramló ba

szonnakmegmutatásával is. Mert midön Manuel

negyedik Istvànnak kiszorításával megesme'rte

harmadik Istvànnak igazságát a’ Magyar Horoná

hoz; Ennek ötstset, Belát, mint a’Napkeleti Bi

rodalom’jövendö Tsászárját , a’ Magyarok’ egye

zèsevel magához vette , örökségével, Bosniával,

es Szeremsêggel egyiitt. Belának viszszatèrtêvel

мы: nem lehetett nem remc'nyleni, hogy azon

Tartományok is viszszatèrnenek а’ Magyar Horo

nához; ’s a’ háboru is eltávoztatódnék, mellyet

~ indltandó vala Mánuel. Ez tehát megértvén a"

Magyar Iiövetektöl Bélának Hirállyá lett ‘Мая:

tatàsát , nagyon örvendett, ’s békes szomszédság

gal viseltetett osztán mindenkor a’ Magyarokboz.

XVLH. III. Bela ezer száz hetvennegyedikben Bol

"74'E’ dog Aszszony havának tizenharmadikán Fejèr

váratt meg is k_oronáztatott a’ Szent Horonával

Pal Halotsai Ersek által kíilönös engedelem

mellett. Mánnel az általa elfoglaltt rI‘artományait

a’ Magyar Horonának azonnal viszszaengedte,

nehány Vàrok., és Városokon kivt'il. Eufrozina

a’ többi fìjaival ellene támadott ugy'en ezen Ki

:rállyá lett Fijának: de tsak liamarleiiltette azokat

Bela Iiirály. Dalmátziát, és Bosniát ezer száz

nyoltzvan ötödikbén , egyéb 'I‘artományokkal

egyiitt, a’ Görögöktöl, а’ Gallitziát а’ Lengye

Май! ujolag viszszafogl'alták a’ Magyarok: a’ kik

ezen_ Tudós Hirályjok alatt szép elömenetelt tet



_(~ 0 )'. l 197

tek a’ Tudományokban is; ‘Маты! a’ Magyar ~

Hirályi Udvar valóban Felséges Fényessèggel, »

iündöklött: ’s maga tiszteletére gerjlesztett min- l

deneket. Illyjeleslluszon három esztendei, egy

hónapi, és lí'zenhilentz napi Országlása ulánn

harmadih Bêla Hiràly’ életénelc „еде: szahasztot

la а’ nyavalya ezer száz kilentzven hatodillban Sz.

György havának huszonharmadilnàn ‚ ’s Fejérvà

га" a’ Rirályi Temetöbe taharíttalott , fennhagy

ván mind a’ Magyar Anyaszentegyháznál ‚ mind

azOrszágnál ditsö emléhezetèt. Elsö Hilvesétöl ‚

Anna Görög Fejedelmi Aszszonytól , letrek Fijai:`

Imre, а; András Hirályolc ., Leányai: Margit», a'

lli elöször a’ Görög‘ Tsászárh’oz Homnen Isálxhçz ‚1

azutánn а’ Mentferráti Marl‘ióhoz, Bonifacius

hoz, ment vala férjhez; Honstantzia, Oltol‘ár

'I‘seh Hirály’ Hitvese.' ‘Anna’ halála utánn hetedik

Lajos Frantzia Hirály’ Leányaval, Marginal ,

ifjabhilc Henrik Anglus Rirály’ Ozvegy'ével háza

sodotl öszve Béla Hirály, de etlöl semmi ‘мёда!

ja se neveztetîlr bizonyosan. ' XV[L Í*

Imre az ö Atyjánakhalàla utánn , мае!‘ éltè- 119°' I“

ben már megkoronázlalolt vala, minfljárt heüle

a’ Magyar Hix‘ályi Szèl‘he: a’hol az ö от“, An- _

dràs , leglöbb nyugtalanságot okozotl nékie. Fö

lséppen ezer két százharmadìhban olly nagy sere

get vezelett ez a’ Hirály ellen ‚ hogy senhi se ke

telkednèk Ennek meggyözettetéséröl. De Imre

Rirály hizván az igazság‘ Urában , leszálla -gAoI

ról, ’slassu lépéssel a’ Párlosok közzé menvén,

töhh izhen Маша: Majd meg` látom én, ‘Li meri

lfinyujtani kezeit a’ Rirályra! Erre elrèmůlt а’

partos Бета, és та! nyit a’ Hirálynak , a’ hi az

ö быть“ halvàn, m'agalsezêvel megragadla

azt, ’s örizet alá axlta : а’ Pàrlosolc mîndnyájan

elvetvén fegyvereilœet, letèrdelve Мех-щей hotsá

latol.. Ezenn annyira is megindult a’ [Их-Ну’ szi
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ve, hlogy mindnyáiokat kegy'elembe venné, An.

.drás них-Киев‘ egyedůl elöször az Esztergomi fog.. ‹

ságba, azutann Horvál Országba vitettetvén, a'

HhéneiVárba Záratotl; Felesége рек“; Gertru...

dis haza .lxiildetett Merániába. Illy temdâlalos`

gyözedelemmel szerezven Isendessèget a’ Hazá.

пай Imre Rirály , a’ hövetkezelt ezer het száz ne.

' gyedîk eszlendöben HisAszszony havánal'. huszon

XVIII. H.

uo4.E.

llaIOdilI napján LáSZlÓ llisdèd Fiját a’Szenl lloro.

nával megkoronáztatta. Tsak h'amar osztàn lebe.

tegedett, ’s meg is hah; ugyan azon esztendöben

Sz. Andràs havának utólsó napján , és teu rende

“за szerént az Egl‘i Fö Templomba'temettetett.

Ililentzedfêl esztendei, ’s б‘ hétì országlásával

dilsö érrlemel‘et leve a' Наша eránt. Dalmátziá.

han ugyan Лак-616! megfoszlottálf. а’ Velenìzeielc

a’ Heresztes Franlzia Нади!‘ segítségèvel az ö

Magyar Horonáját: de ehez lszornsabban ide тва

Iolván Szervián'z ’s hozzá nyervén Bulgáriànak

ha! Megyéjit “О volt az elsö, а’ И ezen Orszàq

gola’ Hiràlyi nevezetëvel а’ Magyar Hirályi тай

met jelesítetle,

IIL László ,az ö három esztendös Fijalu'i-

vetkezeltc’utánna a’ Magyar Birodalomba. Imre

Hirály alyañui szereteuöl indítlalván , Utstsét,

András Hertzeget, a’ Hhénei fogságból l‘iszaba.

ditotla , ’s а’ Hisded Hiràly’ Gondviselöjéve ren- '

delté. De ez szabadon bánván a’ Rirályi jövedeb

melchel, mind az árva Riràlynah, mind az Or

уеду Hirálynénak kelletènélkevesehbet jutt'alott

мощи“: azokat pedig', a' Lik ezêrt ellene szól,

физ!“ kemènyen hezdé íildözni. Компаний,

Ozveg'y Hirálynè tehát ‚ bátorság olláêrt, maga?

bnz vévén temérd'ek kîntsèt , ès az Ország’ Boro.,

nàiát, a’ I/öbbi Ekesség‘ekhel egyiiu‘, számosv Fö

` НаааБа‘шаЬ kiséréséhen Fijával A'ustriáha Leo-_

pold Hex-‘tzegllez vette magát ezer hét száz ölö~

\

’
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ůikben. Andréa azonnal kész volt ezèrt Auslriál

megtâmadni :— de a’ vèrontást eltávoztatla az ide

érlaezett követ azon hiradással; hogy László ,

Magyar Hirály meghalàlozott. Teste a’ László -

Hirálynak Ugrin ‘Györi Pîîspök àl'tal’viszszaho

zattatván, a’ Fejèrvári B, Aszszony’Templomé.

ha temeltetett. Viszszahozaltatolt »a’ Sz. Korona

is, egyéb Hirályi Drág'asàgolshal egyíilt. Hon

sfa'ntzia Hiràlynè ред}; Arŕagonfxàba haza höl

xözöu. . . `

II. A-ndrâs mât* most örököse lèvên a’ Ma.

gyarHol-onának ‚ azon esztendöben meglsoronáz

таит ата’ Felsèges Hatalomra, a' mellyre olly

szertelenůl törèlseden. Nem èrtvèn az Országlás- 

hoz, szörnyů nyomoruságohban sìnlödött alatta

a’ Magyar Haza. A’ Szent Földi hadakozássalís

mennèl nagyohbra lerjesztetle a’ Magyaroh' Над! ‘1

ditsösségêt , annál töhh insèget árasztott a' Ma

gyar földre. Annalmhàêrl a’ jó Hazañah’ tanáts«

tsára ezer hèt' szaz 'huszonkeltöclik esztendöbe/n

Országgyůlést канон, a’ mell-yhen az Ország'

Rendjeivel olly jel'es Végzeményt szaholt, melly

funflamentoma lenne а’ Magyar Ürszágláànak;

xix. rg.

1205. lL

_ "s az ö aranypetsétjérôl Aranyvégzemény nêvvel

jeleslœdnék. ADe mivel enneh megsérlöje fölu'ep»`

pen maga Andrés Rìràly volna; még` еще" ‚па

gyobh конный Leletlœzteh, mellyeh az Orszà,

got mindmind inlráhb „темы; egész haláláìç;`

Andrés Rirálynalc, melly ezer hét száz harmìnlz

ötödih eszl'endöben Sz. Mihály havának utóljan

történt vala: holt Teste elöször az Egresi M0

nostorha ‘темп; Omán pedig ‚ыад‘учёгадоп

Szent László Ix'iràly’ làhaihoz temett’ètett. Gelb

trudisto'l, elsô Felesègètöl szíileltelc: IV. Béla

Rìrály; Hálmàn ‚ Gallitziánah, és Lodomériànak

дыма; András Hertzeg, Li mèg Atyja’ èltë‘

ben úneghalt z, Mârîa ‚ Aszszanes Bolgár Ország’

l ‚ ~ _ \- ) .
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llîràllyának Felesège; Erséhet , Мне!‘ szent ern

lèl‘ezetet Sz. Andrés havánalc tizenhilentzedik

пару“) szenteljíill.. Másqdik Feleségèlöl , Jolan

~tálól ugyan illy nevü Leánya, Alfonzus Arx-.ago

niai'l‘liralynak Hitvese. llarmadik Felesége vala

‘Eaztei Beátrjx, llitöl az Atyja halála utánn зай

lelletèli [вида ‚ Ill. Andrés Rirálynak édes Atyja.

_ lV. Bela пьёт ezelött tizennyoltz esztendövel.

meglmronáztalván ’s Ífjabb Hirályi Méllósággal

diszeshedvén , tellyes ig-azsággal követllezetl à’

Hirályi hatalomra Atyja’ halálával: mindazáltal ‚

llogy annál nagyobb hivséggel engedelmeslsed-d

/jenek a’ Magyarok , magát ismét meglxoronázlatd`

ta a' Szent Horonával ezer hèt száz harmintz ötben

Sz. Mihály havânak utolsó napján. Rirályi hatal~

mât elöször i's az'olmak häntelêsével llezdette, a’

ММ ö, es az‘Alyia Мёд‘: egyenetlenséget Мюз

tak ., ’s az egész Országol megzavartálx: a’ lxilmelc

Fejét, a’ Nador Ispányt Vialllai Diènest màsoll'

reltentésére nem taak мышцам! , hanem mind

a' het személöl is megfosztotta.; azutánn a’ Ma

gyar Birodalmat azon inségekböl , теПуеШэе az ö

Atyjal` rendetlen ország‘lása süllyesztelte, nagy'

buzgósággal törelledeu Limenteni. А’ РёМозоЬ”

segítségére harmintz ezer emberrel ide hejölt

Быть Austriai Hertzeget vitézül megverte, ’s

mind addig nyomorgatta Аню-Её‘, mig Fridrik

nsfy summa arannyal meg nem Майдана а’ hé

lle séget.; de azon alhalmatossàggal, midön ezer

MME-hét száz negyven egyhen a’ Tatárok elöl, kill a’

Sajónál retfenetesen letsepůlték a’ Magyarolcal

’s majd az egèsz Országot elpusztították, Вы;

‚мы venné шага“ bátorság olcáért Bela Ri

rály ‚ ezt minden nála lévö llintsétöl megfosztot

la , és Mosony, So`p'rony, és Vasvármegyétis nêki

által engedni kénszerltette. Azonban az Isten’ lit

llos rendeléséböl megmenelledvèn Magyar Ország
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a’ gnnoszkodó ellensegtöl , Dalmatziahól kaza

tere Bela Iiiraly ezer ket szaz negy ven harmadik

han , ’s bölts intezesevel tsalrhamar annyira hely

’ re hoza az Orszagot ‚ hogy 'ezer ket szaz negyvenlL/ÚE.

ötödikben erös Magyar Haddal menven Austriai

Fridrik ellen , ugy megverte ennekHadiseregét ,

hogy ez magais elesett, es vele Austriahan а’

Babenbergi Hazltól eredett Hertzegeknek vegel

szakadt legyen. Bela Riralyunk» osztan Ottokar

Tseh Riralynak kentelenittetett altaladni Austriat,

es StajerOrszágot. Emlékezetes eletèt elvégezte

hatvan negy esztendös korahan ezer ket szaz het~

venedik esztendöhen Pünköst havanak harmadik

napjan a’ nyulak szigeteben , ’s Esztergomban a’

Franciscanusok’ _Templomaba temettetett.’ Maria,

Laskaris Theodor Görög Tsaszar Leanyatól, ki

vel ötven esztendöt töltött vala hazassagaban ,

szamos Magzatjai lettenek, ugymint: ötödik Ist

чёт Iiiraly; Bela -Hertzegg Sz. Kunegundis , aziz

mérmetesBolezló Lengyel Riraly’ Hitvese; Sza

Шла, Mózesnek ай Orszag’ Nador Ispányjanak

Felesege; Konstantzia, Daniel Orosz’ Hertzeg’

Neje; Anna, Radisló, Gallitzia’, es Makóvia’

Hertzegenek Ha'zastarsa; Sz. Margit Apatza; Er

sehet, Bajor Hertzegne, Ottó Magyarliiralynak

Anyja; Ilona . 'a’Hallisi Lengyel Hertzegnek Ele

teparja. A’ töbhiek kis korokban elhaltak;

' V. Istvan, а’ ki tellyes leven Hatona tiízzelßlflífï

márannakelöne, .nimm-.bh Rirály, шьь gyöfzf‘” ‘

zedelmekkel jeleskedett, különösen Bnlgariát д’

Magyar Korona ala szoritotta, a’ honnet Bolga

rosnakrneveztetett, mindjart orszaglásat is Otto

Мг Tseh Király ellen inditott haddal kezdette:

mivel ez megsèrtette a’ Magyar Korona’ 56112551
gat.v De, midôn ô Morvaha „штата (Беда!

mas fegyverét, Henrik, Németujvárnak Örökös

lGrói‘ja ‘на! szolgaltatott Ottokárnak Magyar Or

. V

‘_
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‚гады berohauni: es igy ogy hitetlen Hazalinak

eszközlésevel Györt, Posonyt , Nagyszombatot, es

Nyitrát hatalmàbaejtette Ottokar. IHogy tehát

a’Hazát megmentexié a’ háború inségetöl István

Rirály; viszszatert , ’s tsak llamar bekességre lé..

реп az Ellenseggel, ö is, mint az Atyja, le

mondván Austriához, es Stâjer Országhoz való

jussáról. EzenBèkekötes ntánn ezer két százhet

ven kettödik esztendöben meghalàlozott a°'Nyu

lak’szigeteben , 's ottan el is temettetett a’Domi..

nikánák’szentegyházában megadózván Rorahala

lával azért; hogy az Atyjàt fegyverrel megtà

madta , Run Ersébet Feleségétöl lettek Magzatjai;

IV László Hiràly ., András Hertzeg; Maria, зам;

Hároly Szicilia’ Rirályjának Hitvese , Robert Rá

roly Magyar Hirálynak Nagy Anyja , Anna , Pa

leologus Mihály Görög 'I‘sászár’ Fijának , Andro-.i

nikusnak , Felesege.; Ersébet Apátla; és Judith ‚

Zavizius Iiórai Hertzegnek Наташка. ~ 

IV. Làszló , Atyjànak ’Királyi eltemettetése ,

utánn , azon nyt'tr’mu'ltávalezerl kel: száz hetven

kettödikben Filep Esztergomi Ersek által a’ Szent

Roronával megkoronáztatván, a’ következett ел.

tendöben mindjárt âlnokul megtámadtatott vala

Ottokàr Tseh Iiirálytól. De megadták nèki а’ Ma

gyarok: тег! meg a’ fagyos telben berontottak

_annak Tartományaiba; Morvát, Austriát, Sta

jer Országot szörnyen feldulták , és pusztltottàk.

Ugyan ezen esztendöben leve elsö Habsburgi Ilu

dolfa’Romai Birodalom’Tsászárja, a’ ki is Otto

kárt, mintBirodalom’,Ellenségét, mcg атм/ё‘:

zabolázni, irt mind László Hirályhoz, mind az

Ország’Rendjeihez, 's megkerte две: a' vele te-v

jendö ös'zveszöve'tkezésre: a’ melly _megkèsziilvén,

.mindjárt megalázta magát Ottokár, ’s altalen

g‘edtea'ßirodalomuak az Austriai Tartományo

-l‘ali Magyar Országnak is Sopronyt, minden
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egyèb ide tarlozó birtokolslcal , ’s a’ nàla lévö Ma.

gyar kintstsel egyült ., ‘йзгзгаафа. Hanem ezt

tsah llamar megbanta ‚ ’s a’ Tsászárnak hadat ízen

vên, erös l-ladísereggel Austriába szâllòtt. Ru

dolfis ‘ем! öszvehuzta Seregeit, ’s a’ Magyar

Hìràlyt a’ „думы; szerént megszóllitotta. Hè

szen voltals tííeténla’ Magyarok: 's ugyan ежед

nel‘ segitsègével ezer Ее! szaz hetvennyoltzadikban 1278.

Nyal‘avàgó Szent János’ napján egy iîtközetlel

едем gyözedelmet чем а’ ТзеЬеЬеп; holott a’

többek köztt maga Ottólláris eleseu ‚ a’ Magyal`

fegyver által. Igy gyözedelmeslœdvên , nagy

I_iszteletet leve а’ 'Tsászár а’ Magyar Hirálynah:

a’ hi szép nyer'eséggel , ’s a’ Babolmak nagy зад

maval tére haz-a, ’s az Ellenségtöl elvett Hadi

zászlókat , és egyéb Нашла Tzimerehet örök em-e

Мышей“ a’Fejérvári Boldog Aszszony’ Temple

Inaba fíiggeszteté'. Valaminö ditsössèget szerzett

magánall., és a’ Magyar Nemzetnek ezen gyöze«

delemmel László нашу; olly gyalàzatot vont ma.

gara ezulánn'az ö feslettsègèvel, ’s тошнит az

Országra szertelen gondatlanságával. Mert tsah

a’ Run Sátorokban , a’ Бонне! mainapig Run Lasz

lò azô neve, hivalhodván , és bujálhodván, sem~

mit se íígyelt az Urszág dolgaira. [мы a’ hatal~

masabb Fö emberek» a’ lMagyar Birodalmon 0szv

tozni ‚ 's' magol‘at fiíggetlen Uraságra emelni bá~

torhodtah. Igy a’ Törvény, ’s nz igazság nem te»

ldnlelvén , olly'szegénységreïjutottak sok szép

bìrtOl‘u Nerneseh is ‚ hogy luêzimunkával [sente

leniltetnénelc élelmehet heresni , ’s nehi feszůlve

huzni a’ мну“, mellyet e’ nyomoruság’ olsáról

Kun László' szelrerénels ne‘veztels. Végre még a’

pogány Kunolrie megutàlván ötet, иду végez

tele Löz ahar'atlal, hogy annak elemésztésével

Magyar Országot hatalmok alá ejtsék, Hörös

перепад! ezer hét лай: шетпеаейшьепва. Ja.

Ó
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lIab havának tizedik napján éjjeli alvásáhan meg is

öltèlc'ötet, sok sebesitêsekkel. De az ö gyilkosait

is ‚ Arbutzot, ès Типа!‘ reltentö halállal vègez

tette ki a’ Nador Ирану; amazt hét felé тенге!

tetvén , emezt diribre darabra „фанат“. .Ne

gyedikLászló Királynak holt Teste pedig Taaná.

don temettetett-el. w

III. András, Jerusálemi ‚ avagy második

Anllrás Fíjánalc, lstvánnak, Velentzében szüle

ген Fija, a’ hit шаге" már most a’ Magyar Korona

Bèlshöl , a’ hová az emlitett zavarodása miatl az

Or‘szágnals vette volt magát, azonnal haza'jött

’s a’Rendektöl a' Fejérvári Gyülésheu-Rirálynak

hihiáltalvàn, a’ jelentett esztendöben His Asz

szony havánalf harmadili napján Lodomèri Eszter

go mi Ersek által а’ Szent Roronával meglioronáz- —

talon. Hirályi Szèhét mindazáltál héliével nem

birhatta: шеи ebböl mind Maria, Hun László'

Нива, ’s másodilc liároly S'ziciliai Riràlynak Hit

vese.; mind Albert Austriai 4l-lertzeg, ki akará

szorítani. Ez ugyan , az ö' Atyjával elsö Rùdolf

'l‘sászárral едут‘, а’ Ш ‚ mint elöbb мыши, a’

Magyarnk’ segítségével nyerte meg Ани-Её: ‚ а’

Bomai Széll.' intésére hamar elállott ezen нашё

lcától.; söt minelmtánna az Austriaiak ellene par

tot iilöltéln , ’s András Hirály nyoltzvan ezer Ma

gyar Vilézeivel hérohant Austriába; örömest

viszszaadta Posonyt , _Sopronyl ‚ Hösze-get, egyèb

Vàrosokkal egyíitt, mellyelset Hun László bom

loll országlásakor elfoglalt vala; ’s véle öszve

szövetlxezett, tsak hogy ‘Акций! megtarthassa.

Hanem bajosabhan mène a’ doing az Atyafi Рейс’

delem Aszszonnyal Máriával, a’ lli megnyervén

‚ maga részére a’ Bomai Имам, töbh Hazafìahat

чем-(035511102. De nagyobh rèsze a’ Hazafialmalx,

fökèppen az Egyházi Rend olly állhatatosan vé

Clelmezte Horonás'Fejedelmét, Ногу Ezt mindern
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’ ellenség‘es törelœdések meg nem foszthatták Hi

rályi Méltósàgától egész haláláig: melly meg

lett ezer három száz egyben Budán 1301608- Asz

szony havánah tizen „душам“ , ’s ottan a’Fran

cishánusok’Templomáha temettetelt. Fenennától,

elsö Feleségétöl , Erse'bég Leánya Helvétzia Vá

rosában Tózàhan Apátza lèvèn, szenliil hala

шее. М11з0‹111‹ Felesègétöl pedigAustriai Agnes- y

löl semmi~Magzatja selett. Fájdalmasan eshetett

a’Magyar Nemzelneh, hogy e’ jó Hirályját olly

llamar elve'sztette; de mérg` fájdalmasabban az,

hogy ezzel Arpàd' Nemzellségènek Férjfì Aga el

enyèszetl légyen. Mivel tehát a’ Leáhy'Ágnak

lfövethezèse a’ Magyar Rirályi Sze'kre mind eddig

sem mi Törvénnyel hé nem vetetödött: лёг! ап‘а

vàlaszfani „шт mármost tellyea szaba'dságá- ‚

Ъапуа1в а’ Magyar Nemzetnek. Ugyan ezt fenn is

шпона.

Ventzel ‘ем! azon n_evíì Tseh Hírálynak ‚ XXIV-'3.

Anna negyedih Béla’Leánya’Unohájánalc Fija sza- ‘om’ E’

hadon választalván а’ Magyar Rirályságra ‚ ugyan

azon ezer három száz egylgçn llmuri János , hinek

derék Negnzetsêge most Urményínël‘ виснет‘,

Ralotsai Ersek ., ès a’ Magyar sz'abadságnak Fö

oszlopa által Fejèrváratt a' Szent Horonàval meg

дог-сайтами. Robert Rároly, a’ fennemlített

Maria Sziciliai Hirályné Unokája, azonnal дым- .

Avén Magyar отцы, поЪа itten mar sok Iced

vezöji volnànak,A нон/61 Országba, melly majd

egészen az ö részén vala ‚ VOnla magát: innét ta

~ nátshozván a’ Romai Udvarral, ez annál inlxabb

dolgozo'n mellette, ugy hogy egész zavarodásba

hozodnék Magyar Ország. A’ 'l‘sehek’ Rir'ályja,`hogy az inn'en Lövethezett'hajtól mind тает,

mind Fíiát megszabaditsa, erös Hadisereggel
Pest alá szállván , elöször is a’lSzenl Horonàt, a'

` löbb Rirályi Èhességelikel egyült, osztàn pedig



‚ 1305. E.

206 '-f О Ъ

Fiját, Ventzel Magyar Hirályt a’ Bndai Várllól

àltalv llésztetvén, magával Tseh Orszàgba vine

volt. Robert llàroly már most azt gondolta , hogy

a’ Romai [ЛИ/ах" hatalmával meghóditja а’ Mag-ya

года‘: de megtsalatkozott. Mert azonnal Вар!»

Oltó , Henrik Bajor Fejedelemnek Ersébettôl ,

negyedik Bela’ Leányától v_aló Fija, válàszta.

(он a’ Magyar Hirályságra, olly Герцог! а1аи‚

hogy a’ Horonát, ’s egyéb Birályi Ekeslségeltet

‚ llozná meg Tsell Orézâgból. _

XXV. H, Ottó tehát ezer három száz ötödil‘ben a’ Ma;

gyar Rirályi Tzimereltl‘el ide érlcezvén , Fejérváa

ratt az egyíitt léyö Rendeltet felette meg vören.

dez‘tette , ’s ugyan ott mindjárt meg is Монтана‘

-t'otta’Szent Horonával. Tüstént berohant ugyan

ide Rudolf, Austriai Hertzeg, Hároly’Frigyese:

(le ezt Otló Hirály az ö Magyar Vitézeivel azon.

nal kìltergette; söt hérontván Austriába, dere.

Lasan megadóztatta. Hanem azzal, hogy minde.i

níilt fején-hordozná a’SzentRoronát, igen elide

genitette mag‘ától a’ Magyarol‘at , ugyhogy Lász

ló Erdèlyi Vajda me‘gfosztyàn ötet minden Hirályi

‘патенты, tömlötzre vettette lègyen. Hogy

рейд; Szerényi Imre' lsérésére onnèt Меняю‘

n жен; ide hagyta Magyar Országot, 's haza kölf

tözött Baváriába.

XXVLH. Robert Hároly ‚ Martellus Iíárolynalc Fija,

‚дым‘ а’ töhhszò'r nevezett Magyar Máriánals Unoltáia 5

l mar most szépséggel megnyerte azt, a’ mihez

‘311615- шйрдеп егбшбдёве haszontalan volt. Ezel*

`háromszáz nyoltzban a.’ ваш mezejéq a' Magyar

Nemzet önltènt Lihíáltotta ötet Rirályjának; és

egy ujonan ltés'zített Horonával Budán megis до‘

‘гопёмаюш De ‚ ча1аш1т:‚а2 ez elött hét eszten

dövel Esztergomban "èghez ment koronáztatását

liárolynalt , u‘gy ezt is „штамп állította a’ Ma.

gyar'Nemesség, ès nyilvàn himondotta :_ hogy
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Hárolytmind addig Iíiríìlyjánah nem esmérî, va.

lamìg a’ régi Szent Horonával meg пера Loronáz.

Iatnêh. Azér; maga az Esztergomi Ersch mène

Erdèlybe ezer három sz_áz Ítizedikben ‚т’в az Or

szágnals azon hinlsét a’ Vajdálól viszszanyervén ,

ugyan azon esztendöben His Aszszony havanak

huszon hetedik napján Bároly Riràlyl Рейн/ага‘:

azzal meg is l‘oronázta, Igy osztán a’ Magyarok

,mindnyájan megllódoltah nékie: hanem a’ Dal- ‘

ymaták, a’ hik valamint elöször töŕvényteienůl

пай!‘ voll bo‘izá magohat, ugy most töle elpár

tnlván, a" Velenlzeiekhez/szegödleh. Béroly azon.`

han a’ Tatárohag veres Balszsziábólhihajtolta: de '

az Oláh Vajdánah , a’ Li hiven meglartotta а’ Ма.

gya'r Horonához való fíiggedelmessèget, ‘МЕНЕ

madásával azt ohozta, Богу Oláh Ország свё

szen elszahasztaná magál'a' Magyar Компасы.

A’ Hunolmah рейд, Izmaeliehnek , Talárohnah,

és Neugarolmals megtérílésével a’Magyar Anya

szentegyházat s_zépen gyarapílotla. Igen jó rend

be` hozta a’ pénzverés’ боты: ’s ezerhárom száz

negyven Lettödikbeh olly ditsôsségesen vègezte

életèt az ö szeretle helyén Visegrádon Szent Ja

l‘ah havanak tizenhetedilfén , hogy , midôn Рейх-

váratt eltemetletnék ‚ ötet minden Bende-k meg

l‘önyveznéh. Négyszei- házasodqtt; hanem Mag

zalj'ai tsak a’ negyedik házasságàból lettenek,

melly Ersébetlel, Ulás‘zló Lengyel Hirály’l Leá

nyával vala, ugymint: Rároly , és László, Lik

llamar elhaltah; Nagy Laios , Magyar Rìrály;

András, Nápolyi Hirály; és Там/ё‘: ‚ Erdélynek,

Szepesnek , és Sárosnak немцев‘,

Nagy Lajos , Atyjánah halála ufánn ötö'dikÄ'XVILHa

napon , tìzenhét eszlendös lmrában a’Szent Horo- ю‘п'в'

nával megkoronáztatvá'n, {ануса ьигебвёдв‘аг

Liàhották a’ Rendeh; hogy ¿rette lxészek volna».

над vérekçt „мы. Megis mutat‘ta bizon'vfá'ra,`
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hogy Árpád’vére'buzog benne. Mert nem sokára '

megkoronáztatàsa utánn a’ partos Szászokat Er

délyben ugy медными, hogy azonn megret

tenven az Oláh Vajda is , Bazarád Sandor , a’ki

ezelôtt tizenket esztendövel kiiitötte volt magát

а’ Magyar Korona' hatalma alól , önkent Erdèly

bejött, ’s ezen Nagy Ftirálynak lábaihoz borul

чёт tellyes hódolással tere a’ Magyar Korona alá.

Nápoly Országban vit'éziil boszut állott osztán az

Ottsenek, András Nápolyi Iiirálynak, gyilko

sain. Veres Orosz Orsza'gbau nagy vérontassal le

hartzolván a’Litvánokat, h'asonlóképpen diad’al

maskodott a’Tatárokon a’ Boriztenes videkin , ’s

ôkel megbóditotta. Igy Moldvát, Oláh , Bolgár,

’s Bosnya - Országokkal együtt, erösebben a’

Magyar Ноя-011111102 tsatolta diadalmas feg'yveré

vel. A’ Velentzeiektöl nem tsak Dalmátziát visz

sz a vette ., hanem magokatis adó aláyvetette. Eu

rópának nem is volt akkor illy batalmas Fejedel

me: mert ö Lengyel Országon, a’ lirimi Tatáro

kon, es mind azokon az Országokon, mellyek

ne_k Titulusait viselik a’ Magyar Hirályok, sze

rentsésen uralkodott. Fö gondja vala pedig a’ Ha

tb`olika Religie ‚а‘ mellyre lett egész megtéres

seliet néki köszönhetik a’ Runok, az Anyaszent

»egyháztól elszakadott Bosnyákok, B'olgárok,

Oláhok , és Oroszok közzůl is sokat az idvessèg

re megkivántató egyessegre hozott. Азы-1 való

ban mèltán megèrdemlette, hogy Nngynak ne

veztessek. Mainapig hirdetik az ö__igaz Rereszté

nyi buzgóságát a’ Stájer О1351151Оге5 Tzelben ,

es a’ Rajna Vidéki Akenben a’töle epittetett rop

pant Templomai a’ Sziiz Anyának; Magyar Or->

szágban pedigszámtalanokat állltott vala fel.Illyv

nagy ёгдете1111е1]е1е31е11‹ё1"Виза-‚11115 Nagy La

jos az ö 'I‘eremtö Istenenek Nagyszombatban e291'

'három száz nyoltzvan kettôdikberí Sz. Mihály ha.'_

vának
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vának tizenegyeäik napján, ’s Fejérvârai't az ege's».>

Magyar Nemzetnek nagysiránhozásával temetle

ее“ el az holt Teste azon» Hápol'nában., mellyel;

О а’ Boldog Aszszony’ Szentegyháza mel-lettéplf..

teu-t1 vala. Elsö Feleségètöl , Margittól , negye..
I dik нём-1)’ Tsászánnak, ès Tseh Hirálynak Leá

nyàtól, semmì Magzatja se left; a' másodllatól

pedig, Ers.èbe¢töl ,v_ Istvànnalc , ama’ nevezetes '_

'Bosnyai Bánnak Leányától ‚ llárom leànyai valá- '_ '

nah; Hatalín., hi tsetsemös kòrába'n elhala; o`sz

Y tán Maria, Magyar Országnak , és Hedvjgis , Len.

gyel Országnak Hirálynéja. l

— «van

Maria , az édes Atyjánah eltemettetése utann,XXVllI. K.v

mindjárt második napon a’ Szent -I‘loronával шведы’

Догопёпа‘ои a’ Rírályi Felségre , а’ mim ez elögt

négy esztendövel a'Bgdai Gyůlèshen elvége‘zte.

‚ lett. De ugyan oltan egyszersmind az iS ŕendeltè

teil; hogy vele egyíilt , az ô Jegyese‘is .‚ Sìgmónd,

negyedih Hároly Tsászárnak , és Tseh Hirálynak

Fija, Ven-tzel Magylwllirály’ Hugánalr Unolgája ,

meghoronáztasséh azon hatalomra.. Ennelalmro’

názlalása mindazáltal most elmulaszt'atort a’ Nád‘or
Ispànynalc, Бах-ай Miklósnak ПезщйбЫёвёЬё!7 tsak

hogy maga annál hatalmasabblehessen „шт.

nál: söt e’végelt mind az Oreg, n/lind ища Ri.

rálynét elídegeníteue a' Magyarol‘tól. A’ mi an-i

nyira megheseritette ezelret, hogy már a’Hirály. y

nek leszállltásáról gondollmdnánalx. Elöhb még`

is нашем: МЯЩёЦеЬ llozz'ájoli ezen Héréssel:

hogy méltóztatnák О Felségelva'llendeketbizo

dalmasílanì az Arany vègremènyneh megtartása Ё

era-nt , а’ mellyet Nagy Laios nem tsal‘wmegerö.

sílett, hanem meg is nagyobbltott. Maria Rik-aly

пе ezt u'gyan renrleletes Levele дна!’ meglsele- I,

>luedte'l 'de mâr eldmr t'íizbenqvala Hnrvát Ország,

>és a’ Magyar Rirályeágra His Hárolyt, kij/anla ;

a’ ki amaz Andesi Házból Szi'cilìai Hiràly volt,

маю/ага,‘ lammeren'.l Ф
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’s az ею“ Nagy La'ìios Udvaràhanl lèvên а’ Ма

gyar Nyelvet es szulxàst jól тумана volt. »Ez

iehát, ámbár innét elmenetelekor Nagy Lajos,

ès az Orszàg Remljei elött a’ Magyar Hol‘onàhozÄ

»való jussáról lemondolt, a’ Pàrlosoh’ hivására

ide jött., ’s Budára menvén , a’megfelemlett Ri- Í

râlynél'. is ràállottak ‚ hogy Magyar НИМ)’ 1еппе.

` ` His Hardy tehát nagy, örömre gerjedvèn ,

. Fe'jérvárra вине“, s ottan ezer baroni „а: nyoltz
v’an ölödìlmelszutólsó napjàn a’ Sz'entrRoronával ì

nagy pompával meglmronáztalou. lnnèl Budara
viszszatèrvén, a’ hiivelliezett esztendö'nek halo-fl

dik napjàn Ersebet On'egyliirálynè sfzinlett szi

vessèggeì mar lièsö estve „Быт „днища,

"в ottan az arra elkêsziilt Fox-gais Bala-x Hiràlyi

'Pohárnoh Mester a’ Nador Ispány Garai МйМбзъ

ieladàsâra ll'alálos sebet eilen a’ fejèn: nagy'ne

he'zen meg is a’ maga мощам vánszorgott; az

ö Ol'asz Ratonáji pedig mind lehonuollattalc.

yIlá1tolyoazIan Visegrádra viteteu, ’s Цех-опиш

táan utánn negyvenedik napon lieserves fàjdalmak

мамам megl'íalàlozvà‘n, cuan `е! is ‘степени! а’

`>Sz. András Templomába. Erre a’ Нож-Иной fel»

zendn'ilvèn , Annak Ещё“, Lászlól , чЫазЦоЦёМ a’

Magyar Riralysag‘ra. Ezelxei le aliarván Isenöle-y

siteni a’ Rirâlynéli, a’ Nador Ispány’ tanátsállól

oda vettèk ‘МОИМ. De нон/511111100‘; erös Ka

tonasággal Dialfoßárnálegyszerre НПО!‘ tsapvàn,

a’ Nador Ispànynak, és Forgáts Balàsnak, ’s

egyéb kiséröjilmek majd mindnyájolmak leöldö.

sése utánn, a’ Birálynélsat fogságba вредна, ’s

Novigrádon elzárla vala: a’hol Ersébet Ozvegyl

Rirálynê èletèneli‘tsali hamer vége szakadott. _

XXII.` B. Sigmund maga Oröhségéhöl elilmr" jövén bé ' `

"387° E’ Magyar >Országba , megdöbbent ezen свете!‘

e Yhallal-ain», ’a том‘; оьйёг! egy darabig (Зуб

’ röII. шашек. Hanem-osztán több Püspökök

l]  _ .g А
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nek ‚ ’s egyéb Fö Emherelmelibizlatására Budára

ment ‚ 's ide érkezett nem solcára а’ Velentzei Rö

vel is: a’ kivel az itt едут: lévö Hazalialmah ta

uátsl/.ozása utann Feje'rvárra lett a' menetel', Ъ

-ouan ezer háromszáz nyoltzvan l'lelediliben Böjt- '

máshavànak utólsó napjàn Sigmond a’ `Szent; H0.

rnuáva'l meglioronáztatotl Benedek Veszprimi

`Piispök által. Mindjárt ezutánn Felesége’ meg

azabaflítására derélc Halonasággal sietett Horvat

f Országha; de rnâr ide- érkezéselior a’ Velentzeif` A ¿Y

eh eszliözlése által megszabadulván az , igen ör.

vendetes valalöszvejövetelek` Zágrábban’: hol az

>Isienneli telt baladas utánn Budára térteneli. [Ц

e'jeles oliosságu Hirályné álialengedvèn Férjé

nek az .orszâglásnak terhér, derellasan intette a’

птицы az egyességre , ’s tsendességre; 's en

пей, fenntartására újonan mer'lioronáztatott va.

la Hanisai János Елки-501111 Èrsek által a’Szent

Roronàval Sigmund Hiràly. Mig az ö Hitvese, —

Maria élt, jól is mentek dolgai: a’ Partosoliat

„дышат; az Olàholsat , kik a’ Töröliölihel

tzimborásliodva'n , a’ Magyarlíorona alól mago

lnat lxâiiitöttèlœ, his Nillopolynál, a' Törölsölikel

egyiitl, létsepiilvén, a’ Tartománnyal -egyiilt,

azolmak Fejedelmél engedelmességre hozta вин-15% E

három szàz ldlentzven ‘harmadikbam Az innen

származott örömet szomoruságra fordította Má
~riaHirálynénak azon esztendöben törtè'nt halála.- r

Sig‘mónd a’v'Magyar szoliâssal ellenliezö-viselete ‘

míatt solialmalc nem Пензе" eddig is; de már

most meg inkábh gyiílöltetett. А’ vitézlö Magyar
Nem'zetnèll tehát _Hadi erlsöllstsel aliarrvánmag'á

‘ nal(` Кий/выдаёт! пуегп1,` igen örömest levevFô

Vezère azon száz harmin'lz ezer emberhòl fellié

`szjilt Hadiseregnelc , melly Magyarokból, és min

’ den Európai Ёе]еъ1е1те|‹"вед1!зё5‘ё1)б1611011532

ve ai Törökök ellen ezer három 'száz kilentzven1396. E.

' O 2
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hatotliklmn. De osztán még nagyobb gyülölsèg

he hozódott а’ llllagyaroknàl:` mert nagy Niko

rolynàl a’ Bajazet Török Tsászárral lett шв

zetet elvesztvén ‚ fe'l esztendô mulva érkezett ha

za veszedelmes tengeri kerengésèbôl; midön már

a’ Вон/Мой kikiáltotlák ismèt Nápolyi Làszlót

a' Magyar Hirálysàgra, ’s ehez bajlani a'Magya- `

rok is kezdettek volt. äigmond Hirály nem hogy'

szép szerível ma-gálloz ede‘síte’tte volna a' Magyar

Nemzetet‘, hanem sok Fô Haz’afìaknak elveszté.

s'ével_ még inkább elidegenltettemagától. Hogy

рейд idegen segitsèggel akarta megzabolázni a’

Hazafìakat: ezer három sz'az kilentzven kilentze

dikben Sz. Györgylxavának huszon nyoltzadikán

` seregesen felmenvèny a’ Budai Palotába ‚ minek

utánna- szemére hànytàk helytelen цепей, meg-

fogák ‚ ’s elöször a’ Visegrádi ‚ azutánn a" Sik

I-lanem‘ бака! Miklósnak

édes beszèdjeire tsak ugyan ismét hozzá allot

lak Sigmondhoz a’ Rendek , ’s még az’on eszten

döben Sz. Mihályhavának elsö napján a’ tömlötz

böl kieresztvén ‚ ujolag Hirályjoknak köszöntöt
ték был, а’ ki megjobhitása eránlt им fogadár

ай: irásban adtak a’ Bendeknek.y Orc‘immel ie ta

paszlalták ezt ö benne a’ Magyaròk: mert ezer

nègyl száz tizedikb-en .Bomai 'l‘sászárx-á, tiz esz

tendö utánn pedig Tseh Rirállyá lévén', ‚ annál
inkább kedvellette а’ Magyar L vremzetet, 'úgy ‘воду

v Prágábán ezer négy száz harmintzhetedikhen meg~

betegedvèn, azt ohajtott‘a, hogy темы elöbb

Magyar Országban lehetne, Ж itt vègezbetnè

. életèt. De Morvàha érkezvén, Znaym Varosában

1437. E,
‘мёда виаьадк hetven esztendôs èletêneky Magyar

Rirályságánakötvenedik esztendejêben Barátson

havának hyoltzadik `napján., ’s {ем rendelése еще’

rént Nagyváradon Szent Làszló Oltára elött Má

ria elsö H'itvese’ yTete'mei mellé temettetett. -

i

l
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Albert Austriai Цех-ига‘ az Hitvesével,

Ersébeltel, Sigmondu'ak másodils Felesègèlöl ,ÉXÈI‘ÉK’

Tzillei Borbàlatól‘való Leanyával, а’ mint már 3 . °

élöbb elvégeztetelt vala, követlsezett a’ Magyar

Hirályságrar, ’s Fejèrváratt ezer nègy száz har

тётя nyoltzadik esztendö elsö napján a’ Szent
Horonaval- meg isl lsoròqázt'atott mind a’ hellö,

ugy hogy egyenlö hata'lommal ‚старыми,

Ezen Horonázásmténn háyçmhgìnappal megje

lenteh itten а’ RomaiyNèmet Bitrodalom’ Röveti

jéi azon jelegtéssel‘jhbgy AlbertMagyar Hiraly:

válaszgaloll lègyen~Rumßi~Tsászárnak, a’ kiìmek

lwrésèvel meggyözeuqwén a" Mágyamlf, Ы‘ iq

.ràálloltak , igy azonszènlaéges hatalomra is mega

. ko'ronàztatèkAlberlç‘*söt-ugyan azon eszlendö.

bén’Prágában mégyaï 'l‘seh- Horonával is felma- _

gasztallatèh. Mindjàrt opszáglasa'kezdetén olly д

s_zép' тёгуепуемыштатом а’ IVIagyalfNem-`

z'eteg,v Ãhogy ö alalta арену idöç Мышцы’. èrni

magolmak a'Haza'fìah. Alber! Hiráïy af'I‘öröLölg

'vellen is szép I’Iadis'ereggel` költözöttfáltal a'Szá.- ~

Уёп‘; de под Ье1уеЫ ‹а2- emésztö nyßvalyával hel,4

le a’ -Kafonaságnavh küsz‘ködni. A_zérl jobb leve?

еще „щвштць azt Magyar OrBzàgba, olly

й‘цёгёзёы, hßgy osztán ,nagyo’bblçi‘ö'vïçl‘z fogna

ßzqnlßurva Ellensèggel szemhe „днём. _ Hançly 31%"

a’ Мёд/(“Важен eszleridöhen ; тьщщвцадгдъвьщ

be mepne, a’ sokfdinnyaeyésbblmym’gçgt nya.-~ ~

valyájaban ».Mindszendíavának, husgggmyplßzëdiffï' "

kán Nfeszmèlen-meghalàlozoçß kèßálömpgzawì

ha-_gyván ,. ддутйпц Anpát, G'ulìgejm'. _$113.55 Fais-,

delemnek Éeleèègétß, és `El'sèhezçìg:„îliágmì‘fâ'r Lep

gyeJ Hirál-ynah Hitlve§éh.,Holgll‘esteßejéßàljàlf

teme'lgpgetlt el__a’ jó Hirálygals-g ' ‚ . ' ‘ ‘

‚ _ . , ‚ ` :’ ""“Kxxn н
` ‘‚.‚_В.г$еЬе1 Ozvegy Rnalypeg‘aßzallqignggçmosìtlrg.È .

az «жён Hìràlyi hatalopraz ,elöhbeniîafç'ìgczßgççk J

‘s_'zerènqrbár megta'ŕtgglal Volga ezqkeië De ад!)
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Ann`yànah Bâlyjà , Ulrik'l'zillei Gróf, ’s ezelmek

А Hugok’ Fia, Gal-ai L_ászló eltèvelyítették ötet.

Mert elöször а’ ll'ìendeh.’ egyezésével Ulászló Len.

gyel Hirálynak ajànlotla 'magát a’ hàzasságra;

a’ Magyar Horonával egyíitt : azután pedig’hogy

Fijàt , his Làszlót, elsziilte , ama’g‘onosz hèt Ha,

zafìnak sugarlására megváltoztatta akaratját, és

a’ Hazát iszonyu zÃvarodásba hoztaj ugyhogy a'

H-aza‘ñakn‘ak еду része ô hozzá ., nagyobb rèsze pe

dig Ulászlóhoz állván ‚ .egymásl fegyverrel еще”

tenék. ,Annál vcszedelmesebb vala ezen beîsö há

boru , {ninthçgy Ersébet Hirálynè Fejèrvaratl az

" Быт-501111 Ersek általtsètsemö gyermehèt meg

„f Loronàztatván, е110р1а а’ Szent Roronál, 4im

Fridrik Tsászámak, Fíjával egyíiit, âltaladta.

Xxém'm( ' ‘ I. Ulászlót mindazáltalezer négy száz леву

144°. E.

> 1441. E.

XXXIV‚11.;

1445. E.

1 п‘ ‚

;а‹

. É?

I
.A

venedilchen Sz. Jal‘abhavánah 111132011 Ъе1е11111ё‘1 ‘“

i azon Koroná'val ‚ melly Szent István Kîràly’Erek.' "

ly`ëjét èkesitgtte , megkoronázlák az Ország’ Ren

dei: a’ 111 Ersébet Hiràlyné'_'párlját nagy szo

rulttságba huzta. VéFre r'negbèhs'e’lleuel; ugyan

magok köztt' a’Fejede meh; de az Ozvegy Ril-aly

'nè'hamar e'zen m'eghèkéllígs utánn Буй-611 meg

halálozotl. Ulàszló 032121111б111э1х11еп41ас1а1т0в

‘11011011 а’ ‘1‘61611611 ellen: hanem ezer négy százy

négyvennîegy‘edikhen Várnánál a’Té1m¢f:r\làl.an'I‘B

röksêg‘rñâjd-egész Hadastól elemész’tette öîét. `

lésben~megesñéitékaz Ovszág’ Hendjei Törvé

hyes Hirsi]yjfc'ńma'lç.y Ez, Liszàbadulván Frîdrik

'I‘sàszàr’ habalŕn'a alól, azon szèp Fejedèlmi tél

'têvel hezdette Országlását, ’ hogy mha’ ‘111313161:

г11е3е11Ь 131111111 а’ Magyar Ногопаёпай1 Нцп`уа111

‚11111031; а’ [ci ed'dig visellt Rìrályi Hélytartósá
 gában di-tsôaégesen kox'mànyoztau az O'rszágol ‚

' 'i' Béftrs’i 4-pvía'tzon рагу’ pompávgl Orökös ватт

."/jf

’ V. »Lâsz'l‘ót' a’ lhövellœzett» сжег nègy âz'áz‘negyven ötödìkben à' Báhosmezej'én tax-tot( Gyl'ià `
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vtzi Gróifâ telle, 's a’ Rirályi Helyt'artòságban

is meg erösitelte. Bètsböl Pòsonyba двум а’

Hiràly ézer négy szaz ötvçn harmadikban ‚ az ‘45313,

ottan tarlutt Gyiilé‘sben'ßzép Törvények hoznt-v

tak: ’s a’ l‘laza’oltalmàról'isymivel ezen eszten

'döben foglalta elfHonslánlzinápoly‘t Mahomet Тб
rök Tskászár, annál inkább gondoskodlak a’ Мн‘.

gyarok. Hunyadi Jánosra bizván a" hadriak Ног

mányozásat. Ugy iseljárl ö ezenl veszedelmes

доводы", hogy а‘ Hazát mindenlwr megmenle

nè az Ellenségtöl. Amaz irigy lelkü 'I‘zillei Gróf

mèg annàl in-lrabb темам; ellene ., иду hogy

a’ Hazának ezen legnagyobb Oszlopa’ elefnészté

sere-mar a’ Hirà'lyt is ná birta légyen. Illy eset

ben annál nyilvâbhan Litíintette nagy lelkiiségét.

_Hunyadi János: mer-t mind khivsègè а’ Hirályhoz,

mind szeretete а’ Haz'ához állhalalosan megma

radon. Utólján is megblzonyította ezt azegész

` Vílág elôlt.; mîdön ezer m'eg-y'Xszáâl ötven hatodilf. 1456. B;

esztendöhen Mahometneh >‘hèt лёд 291er' Török

jeìböl huszonöt ezeret Меры! , ‘315151111 pedig

Mahomettel едут‘, vitaal elkergáue Belgrad

tól tizszerle lrevesehb шпагат‘. А’. melly губ’

zedelmes har-lzolásból megbetegedfvén,Á tsah ha

mar az örök bèkességre költözött e’ Dilsö Nagy

Magyar 4lnazalì. László Bìrály „мины a’ Hu

nyady Haz’ Ellenségeire-hallgatvàn., a'- követkç‘»

zelt esztendôben mind a’ hét Ш)“ Hunyadi Já

nos‘nak', Lászlót; ès Mályást, штате Venetie

Budán: amannalx ngyan ‚ mivel nz ôte! megtáma

'dó Tzillei Grófot Едва ‚ a’ Hóhêr állal Гей!

is чаше; emezt рейде‘ таеёчаъеюезбг Bétsbe,

onné! bsziän Prág‘ábav “Не, ’s az „мы tömlölz- ,

hen hagyta halálalœr, melly azon ezer négy száz 1457. E.

ötven‘hetedilcben Sz. András havánah huszonban

madiis’napján. törtènt “На; fs ou el is ‘швы.

ìêîell» . .

l
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Hunyadi Mályas azonnal kieresztetvén fa’

Q16

XXXV.' “,tömlötzböl,l Podiebrád Gy‘örgy Tseh Ország',

14,58. E'.

1463. E,

1468- E.

Horn‘xányozóia által tiszlessègesen шпиона, ès'

valamint Pesten ezer négy вы}: öt_ven nyoltzadik

`han Boldog Aszszony havának.huszonnegyedikém

a’ Katonasàgna‘k' es Polgárságnalc .nagy örö-mkiál

tàsàval „штаты Magyar Riràlynak, ug-yö isf

erröl IÉNBlIeUzVÈn, mindjárt. Hi'raflyiI-liszlèlettel

mélllóztalta Otel , ’s -Leáuyát neki adván Hàzas

táriul,v vele öszveszövetkezetl': Bmlán рейда Böjb.

elò' havának tizenhatodikán виду pompával fo.

gadIatott az (Эх-32:38! szine által ezen "аду -re

meriysègiitizenhal eszlendôs Fija ama’-Világ

мене hires Hunyadi Jànqsnak. Tsali. hamer ki

is штат: Matyás , hogy Hirályi Hatalqmra ter-f

met! lê'gyen: mert hogy a’ "melléje rendeltelelt

Rormányozó vele parantsoljßn, el nem агенты!‘

te. А’ Pàrlòsokat megzabulazta; ès, hogy акта!

` ‚с bàtorságosabb légyenllirál’yiSzélIe, m'indenkèpv' `

pen rajlawolt ,f hogyFridrik ‘пальмы а’ SzentA '

Kor'onát rifiszsz;anyerj‘e','a'» mellynek kiválgasa't az

Ország" Reódipi-:uagy buzgóaág'gal ‘ vállahák ma

гайка; Ugya'n на!‘ viszszafis hozattatottazon

legféltöbb Hinìse #Magyar 'Hazának _eze-r (югу

száz hatvanharmadiliban, a’ß'midön a' Töröllön

«litsössègésen ».diadalmashodott» Mátyás Hiraly, f

's' едем ваты viszszasz'erezte'a' Magyar Koro

nának..-Illyldiadabommal férvén Budára, a’ kö

vetliezett. eszténdöben’fnpnàl Iditsënsin'zgesebb dellI

u

az o meglloronázla'tása Fejérváratt azon vSzent

Roronával; Ivll/[egt‘ettenteue osztán Erdélyt, és

Mdldvá't,«.'a-engedelmességre Беда. Ezer négy

száz hatvannyoltzadikban Fridrik 'I‘sászár’ [нём

teu'asèhöl` Podiebrád rl'sell Rirályellen fordltván

diadalmas .fegyverèt Mátyá‘s Hiràly , azonnal ‘не?

llÓditOlia Morvát, $ъй|егйц és Lllzîát'ziâl. ‘A’

Tsászár azonban а‘ Tseh, és Lengycl4 Hiralynl‘.

У

‘ 1
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kal»,- qgyelertven , Mâtyás Hirály’l veszedelmére.

dolgozott., felingerelven ellene meg a’ Magyaro

Бак is :y de ezen bôlts , es vitéz Rirály helyén ld-v

vagta magát ezen vaszedelemböl , f5 a’ {ох-161 Frid

rih Tsászár alà döntötle. Mer! fezexmnegy száz

lietvenhetedik esztendöben hàrom tàapatra oszt

van Hadisereget , ymint az eszteróllat szaggató ár

viz, ugy тонком he Austriába, ’s'gnagy'obb ré

szénp elfoglalta. ЕЩюг ugyan szep liiilóssel meg

helsellelt. vele: de „mivel Fridrile Tsászár nem

tsak a’ hölést nem tellyesitette; hane'my Magyar

Отдам 'is' helsapott,ïmidön Máty'ás liiràly a’

1477. E.

Töröhök ellen visel'né a’ hada‘t: ezen törvenyte- —

— 1епвё3е1‹ец‚ es hoszusagol‘on f_elgerjedvenezen

igen hartzos lfiirályunlrb Austrianali Vfordltotta

Наших-еды, ’s ezer négy száz nyoltzvanötödih

ben Betset‘halalma aláliajtván , nagy llamar meg

hôdíltotta Austriát, Sláj‘ept, Hárinthiát ., es Har

nióliát. Soha egy'szerre Magyar Országnah an

nyi «Ellensege nem volt, mint e’ dilsö lHirály a-I

latt; ‘de soha sem liek ‘Нм hi j'obban a’ Magyar.>

Nemzet’ Нас“ tlitsössége ¿mint ehlwxïvmerl ezen

Nagyfliiralyjának vezérlese, ’s intezesealatt ön

nôn `maga.' e‘rejével azon egy idöben aïRolmai lTsá

száron, a’ Tseli liirâlyon , a’ Lengïyel l-lirâlyon,

es -az elhatalmazott 'I‘öröhöliön dilsöen diadal.

maslwdott. Ezzel 'elegge megmutaua, ihogy

magai‘dejeben nem volt bozza hasonló Рейде

lem az eg alatt De nem taak a’ hadaliozásban,

hanem a’ Törvenyliozásban is , es egyeb felseges

Tudományoliban Nagy Nevet erdemlett magának

_Mátyás lîirály, a’ kirôlmellán mandato“ 2.,., Mars’

Fajzatja; Tudományols’ ‚Мура;- a-"Hereszteny lia

_ ШоШю Romai Anyaszenleg'yháznals Szeme’ Fê

nye.“ Illy ‘югу 1е11‹ё! állaladla Mátyás Riràly

az ö 'I‘eremtöjenek Betsben ezer negy száz ld

lenlzvenedik esztendöben Sz. Györgyhavánals ha.

|485. В.
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todikán: ’sr'holt Teste az Ország’nagy szomoru- 1

.ságával Feiérvárott temettetett el. Sem‘elsö Fe

lesègétöl Podiebrád Hatalintó’l; sem a’ második

tól Nápolyi Beátriksztöl nemleve magzatja: az

~""'ert annál szorgalmatosabban 'nevelte 'az ö тще

рбей Fijar, Лион, az országlói Tudományok
balli I#i ajánlotta'a’ F6 Magyaroknak a’llirály Y

sagra ‚ a" kik többnyire eskiivéssel isnkötelezték

ennek „умным magokat. -,De az Ozvegy Ril»- »

rálynêtól niegveszteg'ettetven, elállottak ez'enkö»

telezésektöl a’ Hazának telemes kárz'walï.v

Il. Ulászló Tseh Hirály , Rázmir Lengyel Hi

1490. E. ‚ гЫупаК Ers'ehettöl ‚ Albert Magyar liirály’ Leñ

f`\ _

nyâtól , lett Fija, választatott annakokáért Mn.

gyar lriírálynak Pesten az Ország’Rendjeitölg-fés

Sz. Mihàly h‘avának huszonegyedik napján azonv

ezer nen'y száz kìlentzvenedikesztendöhen Fejér- `
Y?

„мы: Osváld Zágrábi Í’iispök által<az Ersekek А

akadályozva lèvén) nagy pompáyal megkoronáz

tak а’ Sz.l{oronával. De az elmês Hazañak tiis- i

tél/lt тети-шланг, ьов‘удет MagyarHii-ály

`nait` termett lègyen ; >noha Arpádtól szârmaznék

az Aszszo‘ny àgon. Hi .is мине“ а2аппа1‘: mert

nem 'hogy‘az ellensègeskedö Austriai Maksz'imi-`

lián ’ellenïfordltolta volna ama' gyöznl подо“

Magyar Katonáságqt ‚ han'em inkább telelni лы

lyel hot'sâtotta azt. I Makszimiliàn tehát Вене‘,

Austrîának'töbh Városaival egyiitl,. elfoglalván,

‚ hèrohantrMagyaryOrszàgba is , 's minden ellenl

állás nèlkx'il egèsz Fejárvárig halott; ezt feladás

Sál megnyë'rvèn „вида alá sz‘állította tábórát. De

innétymìvel ‘az OrízetnekMagyaros ellenlâllâßß

miatt s‘emmire se темпе“, hogy keleptzèhe ne А ’

essék . viszszasietett Austriàba." Más fel‘öl-a’ Hi

rály'Öttse, Albert Lengye'l Hertzeg, пары! ide

be; de ezt tästént viszszaverték a’ Magyjarok..
Amattól is osztán nem lteak' Fejérvárt, ‘Валет
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`Veszprîm, Vas, és Soprony Vá‘rmegyélfelis ‘Яп

szavettèh. Мёд is mind a’ketytövel ‘Еду bélséllett

meg‘azegény Ulászló Kirâly , mint azohnak tetazett: ‚

az ' Otslsét Szilèziában részesîtelte ; Makszimiliàn

' nah , egyéh nyereségeken ШИН Austriàt viszsza- `

yadta: mind a’ heltöì pedig nagyképtelenséggel

a’ Magyar Korona~ Orökösèvè lette, ha ö magia

lanul halnameg. Ezen lágyságát a’ Hirálynak~

làtván Bogdan, az Oláhok” Fejed-elme, видно"

a’ Magyaroktóll, ’s а’ Lengyelehhez szegödött az

Oìá'hsággal; а’ Velentzeiek рейда megerösitetté-k

magokal Dalmátziàhan. De meg главой az Orszâg'

Rendjei se tartoltak öszve (а’ mi legsziilœège

aehb a' Nemzet' erös áìliásàra) vhanem af KiráJy‘

gyávasaga mellett eg’yik a’ másìh ellen tusako- ‚

dou, ’s ellenségeslxedett: a’ Pórolx -pedig ö elle- ’ ‘

nek támadtak voll. Igy romlct’g. ,Magyar Ország

lmàsodikUlászló alatt', a"l«i nem ludott Rirályî

hatalmával eröt adni a’szenl Tůrvényeknek. Melg

halvàn hatvan egy esitendös koràhanezer öt зад:

йгепьаюдйфап Böjlmâs havanak tizenharmadik

napján; 's Fejerváratt elter'nelíetvèn, ké! пшен

tot hagyo-tt, ugymint: Annát,Austr_iai Ferdinand’

Hítveset; ès Laiost., ‘а’ Плуой: hónapì korában.

màr meghoronáztalott a’ Magyar Hir'ál-yságra. ‚

П. Lajos azèrl Atyja’ halála utann а’ шоп-ххёчп’

doll eszlendöb'en heüle a’ Magyar Hiràlyi Szèkbe ,515'. E,

tiz esztendôs' Моя-Мин, a’ kinek gyengesègével

még inhábh megromlott а’ Magyar нага, ugy

hogy , a" melly minden -Szomszédjainah rettenté

sère vala Mátyá's' Rirály alatt, most egyil‘étöl

nyomvasztatott. Mért a' Töröh nem -tsak több

Tartományailól megfosztott‘a ан; Ъапеш ánnak

Lebelét is megszaggaua ezeröt százbuszon bato

dikban: mivel akkor lseltek fegyverre a’ Magya

той .,’ midôn már a’Hazában duhöslsödött azon fe

ne ellenség. M'ost megr birlelénlaedèsàek Юга! vé~

\
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lettek: тег! öszve nem várván mindnyáj'okahhd

szon öl ezel-en ‘Готы-1 Pál Ralotsai Еще!‘ Fö

Vezèrsège alatt Mobátsnál His Aszszony .bavának

husszonki’lentzedilunapjáml lháwoml száz ezer Török

hel (Шу tíizesen мамаши, hogy вода: Lò'z

ziilöls lehonlzolván, viszszanyomták azokat, иду

hogy már Szolimán Török'l'sászár’ Testörzòjit

'szabdaluá-lc. Hanem itten rájok sültelvén három

száz Török ágyu, zavax‘oda'gsha` hoz‘att'ak, ’s mind

Ваше elestek buszon három ezeren, а’ kik'köztt

vala magais a’ Fö Vezér, az Esztergçmi Ersch

hel.. а’ Györi, Pétsi, Tsanádi, Bosnyaí, Piispö..

Löklfel, ès egyéb számos Fö Emberehkel együtt.

La‘jos Rirály ugyan innèt çlugratott, hanem loya

a' Tselepatàkxíalc partjára -töre'kedö kapaszhodá

sában hanyalk esvén ötet agyon nyomta. 520“

mán ‚ шамьцшша Budàt az Országf nagy rèszé

velfelpuazlítouafnagy nyereséggèl, ’s a’ Magyar

neverndèhehnek зайка Гйг-ёп sokaságával 1ére baza.

'Laiós Rirály akkor felherçstetvén, a' Fejèrvári

Hirályi Temetöhe ‘темы, Semmi maghatja sè

lévén Auslriai Магда Hilvesétöl. ..‚‚, д‘ ‚

‘Zápolyai Jg'ano's, a’lfi Szegednêl negyven ezer

Vitézekkel vala készen„ nem hogy Frangepàn

Hristóffal ‚.‚ а‘ Ш tizenöt ezer Horvátokkal Lö‘zel-v

gele Mo'hátshoz , és a'Tseh „мёда, melly mâr
‚ l IFejf'erválrhoz érkezetl, egyezöleg az‘Ellenségnek

ésett volna; ,hanem inkàbb щи azon dolgozott,

hogy Magy'arHirályrlehessen. Tokajba te'hâl О!“

_uággyalèsa r'endelvén ~, itten Hirálynak vàlaszta»

(он, és Sz- András havànak tizedik napjàn а’

Szent Horonával Flejêrvárott megis [1.orone'mtamlt.4

A' Nàdor-lspány pedig, Вашей/Быт, a’hiha

sonlólmëppenl igyehezet@ a’ Riràlyi Mêllósàgra ‚

azonn volt màr most .,«hog'y Zápolyai, Jánost le

'szâllithassm Agêrl Posonybá' G‘yíilèst-` hix'dclvèn',

Quan Ausm‘iaiv Féx‘dìnándot, Annáńah, a` Magyar
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[Их-Шу! Aszszónynak Fériet, azA . еЮЬЫ Ьё‘ёвед

тете‘)! választatta a’ Magyar Ri-rálys'ágra. »Igai’

hogy ezen jó szívl'i Fejedelemnek‘erre semmi

lledve se vala illy hörnyívil állásoklian‘: de Báthoŕi

{зад ugyan rá birta ötet, hogy yfegyveres веды

jönne a’ Magyar Birodalom’ megnyerésère. Ап

nak ulmutatásával szerentsés is и“! - Ferdinand :

mert mind a’Városok , mind egyc'b Haiafialc ègèsz`

Виды; nèki meghódolván, innêj Jàno‘s Hirályt

azonnal elrettentetle. v ~ l J "

Ferdinand tehát bémenvén Budá‘ba, a' Ma-XIXÍ‘X‘EIÍ'

gyar Hirályi Mëltóságban megverösíttetett,` ’s ezer 5 7° `

б! száz huszonhetedilc esztendöhen Sz. András

havanak harmadîkán Fejérváratt szohott pompá

«val meg is koronàztatott. Innét Budára ‘(152323

,ten/èn, az itten шпон Gyüléshen szép Törvé

nyeket h'ozott, ’s Bétsbc köllözötl. János Hirály

lpedig ezer б: száz huszonkìlenytzedilsben Szoli

‹ mán 'I‘öröh 'I'sàszàr` s,egít.~ég'èvel` Виды ‚ az Or

мёда! едуйцд viszszanyerte, de ugyç, hogy az

itt. hagyott' “модами Jantsàrola által maga lia-

talmát is fennlartaná a7 Török Szultán. Igy а’

Ъё! КйгЫу’ vetélhedése ‚ ’s a’Török 'I‘sászár ha

talmashodása szörnyii veszedelembe ejtette a’ Ma

gyar Наш“; meg nagyohba- lette ezen „мы

met a’Hitben esett meghasonlás, melly Német ‘ ‘

vOrazághól ide béhatott: mert ez àltal annállié

sz'ebhak voltah a’ Hazafi'ah egymás'üldözésére; ’s

ennêl fogva még könnyebhen hatalm'as’laodott raj

tok a` Töröhség. Ennek eltávoztatásâra мы ezer
ё! szàz harmintznyollzadilrban vmegbélu'ellettelì

magok “бы! a'-Hirályòk , János ‚ es Ferdinand;

’s Magyar Országot felosztottál‘ ‚ ugy hogy баз-кант‘,

тетапацёпад ‚ mint еду Ország Bîrályiai , 's еду 1538’ E»
Nador Ispányj'ok lenne: .lànos Iíirály' halálával l

fpedig az egèsz Ország Ferdinándra jutna. De _

János Riràly megbelegedvén’y-ugy tette ntólsó '

l
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1540. E,

` de llaazontalaníltalott minden iparliodàsa.

’Teńdelésél ezeröt száz negyvenedikben , ho'gy az

ekkor Izabella Hixveséiöl нашем Fija, Запад

’Sigmund ., liövetlieznéli a' Magyar Birodalomba,

Ferdinand Királynak kiszorilásával: ’s e' vègettV

a’ Törökkel ismét öszveszövetliezett. Illy Hala

rontó inlé‘zete utánn ugyan azon esztendöben Sz.

Лада!) havánalc huszonhetedilièn Szászsebesben

liimult ez èletböl, ’s Fejérváratt nagy pompával

шине‘! a’ Hirályi Temetöbe.

' Ferdinand Hiràly rajta volt ugyan mindjárt,

lmgy az legésß Magyar Birodalmat általvegye:

Mel‘t

az Ozvegy Rirályné, és härom Gondviselök: Mar

tinuzi György Váradi Püspök; 'Petrovits Péter;

' ’s Enyingi твгаьршм az árva Hiràlyli mellet!

~minden erejeket megveleliéh, hizván Szolimán

,Töröli Tsászár oltalmâhoz. Ez'u'gyan el is jött

a’. lsövethezett eszlendöben nagy Hadisereggel:

de бьет‘: e'gész Magyar Haza’ romlásával tsu'fo

san megjátszotta. lMe‘rt Bndát a’ harálság’ szine
alattr elfoglalvári,v az Ozvegy Hírály'nèl Erdélybe

lu'ildöue Fijával egyiilt, olly tsall'a даёт-е! alatt,

hogy‘Enneli felserdültlével általfogná neki'adnì

Виды; azonhan rendre foglalta a‘Magyar Erös
` aégehel; és Еду fészliet vert az Otsmány Török

1551, E.
seg édes Hazánkban. Ferdinand Rirály ezeröt за“

ölvenegyedikhen magához édesítve'n ama'vv neveze

I_çs Màrtinuzit, ez által lrà ment arra; hogy az

‚ Ozvegy liirályné mind a’Szent Богом“ általad

_ náymindäErdélyt ide engedné: hanem ezt öl esz

- Ie‘ndö _mulva lcènlelenittelett ismét viszszaenged

1561. E.

ni az zvegy нашу-„ешь, а’ Linelx ezer öt száz

hatvanodiliha'n törtélnt halála ulànn hèt esztendö~

vel ugy engedett hadsziínést Ferdinand Hiraly- .

nak nyoltz esztendöre a’ Török Tsászár; hogy

AJeinos ’Sigmond Hertzeg Erdélynek, ès Magyar

Orgzág’ részének égész Hassáig 'való birásàban
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megerösitteteu‘ leg'yen z' a' neliLmai-adt Magyar

Birodalomtól pedíg esztendönként harminlz ezer

aranyot lienleleniltetett lu’ildeni Honstantzínápoly

ha Ferdinand Iiirály. Ri is elsösziilöttetMakszi.

miliant a' Pçsonyi Gyiilesben a` Magyar Hirály

“Вы meglcoronáztatni nagy örömmel lálván,

ntanna való esztendöben ‚ ezer öt száz hat'van ne

gyedikbenm'egvált ezen hàborgós világtól Bets

ben Sz. .Jalsab havának huszonötödilien , Bomai

'l‘sászárságanali hatodik, Magyar Ilirályságának

huszon’hetedik , -'s eletenek `hatvanegyedik сза

tendej'eben; es Prágában temettetett el Anna Hit

vese’ “патенты, a' liitôl Magzatjaí ,ezeh volta

nali: MaliszimiliánlRomai Tsászár, Magyar7 és ,_`

Tseh Hirály; Ferdinand, Лиса, es Hároly Fö
Hert‘zegek: Anna , Albert ‘Bajor Hertzegnek g Mál-

ria , Vilhelm Jälilii Hertzegnel‘; Ratalin ‚ Fe

ren-tz Mantuai Herlzegnek; Bor‘balla, Alfonz Fer.

rari Hertzegneli.; Joanna ‚ Ferentz Hetruriai Her- «

t'zegneli llitvese; Orsola , Margit, Magdolna In*

- врги1‹1‚ es Ilona Halal-Ap‘átzák.“

’f `Maliszîmilia'm, mintmár meglaor-on'ázott Maz

gyar Iiiràly , tíístent'általvette a’ Magyar Blrodal°

4mat, es szerentses- fegyvere által Tokajt, Bá

XL. H.

1564. E.

thor-t, Erdödöt,v Ilövárt ., ’ ’s egyéh Eröslsxegeliep.v` _

elfoglalta az Erdelyi Fejedelemtöl: az e’ miatt

- fenyegetödzö 'l‘örök Szultánnak is vitéziil megfe

lelt. ySz‘oliinán erre fell‘ortyanván , u_tólszor is

_ Magyr Ország ellen'llo‘zta diihösliödd'l'eborátlv,

es N/agy szigetet' “или ezer Emberével kön-äl

‘сне: de itt látvàn a’ AZriny'i Mililós'Bag'nolii "е- .

zerlese ,alatt vitézllledö Magyarsàg által vàt'ig meg.> '
`

‚

aláztalni az ö Aw'tèz Törölijeít ., a’tguta megiitöttey

ötet, _’s elemesztelte. Azért az и} Töröh Szultán,

Szelim , Içönnyen ráállott а’ nyoltz e'sztendeig tar

tó Hadsziínésreá valamint yaz Erdèlyi Fejedelem- a

mel, Запас ‘Sigmunddal vis megle'tt az egyezel.)

a
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1576. E.
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Ennek halàlautânn pedig Sorinlyó'i Bàtliori Ist

vàn/ugy leve azon Tartománynak Vajdàja, hogy

a’ Magyar Roronàtólfiiggene. De ezen nagy ne

vii Вашей --Istvánnal, mint4 Lengyel Rirallyal,

egyenetlenségbe keveredvên Mákszimilián Tsa

azár és Magyar Hiràly, iemét megsziint Erdély

iiek a' Magyar Koronától való fiiggése ezer б! szaz

hetvenhatodik esztendöben, a’ mellyben megvaltl

e’ ИМЕНИ is Màkszimilián Tsászàr , és Hirály

Mindszent havânak tizenkettödik napjàn negyven

kilentz esztendös korában , és Prágàban takarlt

‘знай el Tetemei. Maria Hitvesètöl, ötödik Rá

`1-01)’ Tsászár' Leányától voltanak Fijai: Rudolf

'I‘sászár es Riràly; Erneszt Fö Hertzeg; Mátyás

Tsászár., és KiràlygMakszìmílián, a' Német Rend

nek Nagy Nl'estere; Alblert, Belgyiomnak ‘юг

mányozója: a' Мишей egyike se szaporította a’

Felséges Austriai Házat. Leányai voltak: Anna,

második Filep Spanyol Rirálynak Házastàrrsa; Er-~

séhet , kilentzedivk Hároly Frantzia Hit'ràlyna'k Hit

vese; és Margit Apátza. lgen könnyltette or

száglását е’? derèk Fejedelem azz-al, hogy minl ‚

den alattavaló »Nemzeteknek Nyelvén tudott be
szélleni. l

Rudolf, a" ki mâr ezelött négy esztendövel

Posonyban megkoronàztatott a’ySzgRoronàval, ’

mindjárt kez'éhe vette ugyan a’ Magyar Hirályi

lzàlt’zát Atyja halála utánn; de Helytartójânak az

Otstsèt, Erneszt Fö Hertzeget, rendelte Magyar

Országban . а’ Horvátságnál pedig a’katona kor

«папу: az Atyja'Testvél-jère ., RárolyFö Hertzeg

re, az*A ottanì Eárolyvár’ y_Alkotójátra bizta volt:

maga pedig Pràgában fökêppen az Egvisgvàlói tu
(lomány't дуадойотэг Innét egyikveszedele‘my al

mási'kat еще az ö Magyar Birodalmában. A’Tö

rökök ugyan több izben lel'rarlzoltattak a’ ‘Гей

`elzári ‚ és Hirâlyi Hadiseregekáltal; Erd'ély is a`

Magyar
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` Magyar Koronához „штаммы de Bás‘laGyò'rgy, ‚2

és Barbián Jakah-Tsászári Hadivezèrcknekokta

lansága egés‘zen megronlotla a’ dolgot. Meri .

amaz Erdélyben; emezpedìg Magyar отдам“,

ugy viseltèk magohat az Дано!‘ való Игнатий?

gal едут“ minlha az Ellenség’ földjén lettek

volna. Erdély azért. Bolsleai lstvánt választván'

Fejedelmènek, elszahasztotta шага! a' Magyar

Horonàtól. Söl Botshai az'ErdélyieLkel hero

hanván Magyar Országba, tsak hamar ellepte ezt

egesz Polsonyig, és szahadsàg‘ szi‘ne alatt шт!

етёзпеце édes Hazájàt ‚ a' Töröhhel ‚ és Tatárral

egyíitt hartzolván ellene. Mehemet Török Vezéx‘ w

az ö Tsászàrja’ nevével a’ Pesri mezön Magyar

Qrszâg’ Hirályjának Li is Liállotta Ванда} ы.

vá'nt. Rudolf ezzel a’ tsîllagvisgálástól"élijeszte‘ s
tödvén', Fejedelmi dolgához látott, ’s Otstsének, l

Màtyàs Fö Hertzegneh, ès Illêshârzì Istvánnak

esz‘közlése állal: megbéhélleu Беседа! Islvémnalfl

ugy hngy ennek nem tsak Erdely, hanem Ma

gyar Ország‘nak' hét Vármegyéje is,a_’ Tohajî

Uradalommal egyiilt ‚ állalengedlelell lègyen ezer

hat лёг hatodihhan. Пауза azon esztendöhen 515051,'

Törölehelis busz esztendöre köllelett a'behesség,

Rudolf ezutánn Mátyâs Fö Herrzeg fegyveres hi

vánáágának engedvèn lemondolt a' Magyar’lâoro‘

náról, 's ezt néhi állaladla, Austriával egyiitt,

ezer hal száz nyollzadih eszlendöben.

II. .Mátyàs azon esztendöben Posonyban a’XLIIQîI'.

Magyar R'endehtöl egyezö al¢aratìal Rirálynak vá. 1603' Е‘

1азцап’ёп, Sz. András havanak tizŕenk'ilentzedi.

lxén meglmro'náztatéh I'iardinál Богдан Ferentz`

Eszlergomi Ersek által: a’Szent Korona osztán `

а’ tôrvényesen rendeht helyére a’ Posbnyi Vàr.

ha téletett GrófRèvai Peter ‚ ès G. Pàlf y lsu/¿m

örizele alatt. Иду vègezeeten egyszersmind,

hogy az Orszàgnak minden Tisztségeire наша.’

Magyarolf “тенге. ’ P
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Бай emeltesseu‘elc, 's annak oltalma a’ honi Ка’

tonaság alatt lègyen, Erdr'eiy Országgal legtöbb

baja volt ezen Rirályi Felsèg‘nelc; de, hogy làl'

îlandóan a’ Magyar Korona Álatt mnradjon az,

` ezt тег,‘ nem nyerhelte. Rudolf Tsászár ezer hat

szàz tizènl‘etlödilfben meghalálozván, Tseh Or

szàgnak is Uráva lett màsodik Mátyás, ’s egye

l, temben a’ Bomai Tsászâri Mèltósàgra is felemél- ~

teren.; és Beligyiójok’szabad gyalmrlàsât a’Hu»

szílàlmak, és Lulheránosohnah azonnal {Папки

l ta a’ 'I‘selrV Korona alatt , поЬа `е2е1би a’Magyar

`Ux‘sz‘agì Proteslánsolmak azt Országos Tôrvèny l

~ âltal__megengedte'volt. "Látván рейде, hogy sem

mi Oröhöse se lenne Hilvêsètöl, Ferdinándot,

az ö Alyj a’ Testvèrjéńeh, Hároly FÖ- Hertzegnek

Fijàt, a' hit шёл‘ Rúdolf is al4ara,' de 'akkor е!’

lentálla'J vála‘sztraua a’ Magyar Rirálysâgra, ‘és

azt ezer_hat száz tizennyollzadihban a’ Pos‘onyì

ъ (ёушёвьеп НёпНпЫ Pázmáoy Péter Eszlergomi
’ì :Ex-sek által Pünköst havánals tizenötö'diluân'meg'-A

l‘ is lsoronáztàk a’ Magyar Rehdelf; а’ höve'tkezelt

esztendöben pedigBójtmás hava’ huszadikán Béis

ben ‘днём halàlával minden Horonájinak bita

sára’hagyta. Elsö volt Felséges Hirályainlc kö

l zött, Li a' Bètsî Hapucinusohhozlemetteteń. ‘

хьпьн. II. Ferdinánd olly veszedelmes àllapotban

1619'E’ vette àltal a’ßirályihatalmat ‚ а’ тШуЪпЬеп mind

eddig soha se volt az yAualriai НМ: meri a’ Тве

hekkel едут: annyira felzúdultalr a’ Bétsi'Pro

testánsolr, hogy rárphanván ‚ ugy bánlak ezen jó

lelln'i Fejedèlemmel`,"mint еду 1а1огга1, ldlcám‘

pulván‘, 's штаны" önnön Èejedelmi Palolájá

han. De remènysége szerént megsegíltetelt >az

\ Ul' Istentöl; ’s Ellen'sègei annyîra meggzègye'nit.

`teneis, hogy még azon esztendöben Ош, mint

B-omaì Tszszálît is kêntelenitteltek '.tiszt'eln'i. A'

Magyar lProtesu'an.~xol«an. is megszédítették a’ Tse

\

\
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heh; és Bethlen Gabor Erdélyi Fe'jedelem' vezêi-a

lése alatt parlíîlésre hoz'takVugy annyira ‚ hogy

a’ követlœzeu esztendöben a.’ Бешеный Gyiilés.

hen Bethlen Gabor! Magyarliiralynah hirdenék

légyen. De tsah ugyan gyòzött osztan az igazságf

ámbar Bethlen a’ 'l‘örůköl«e¢,'és 'l'atarokal iside

lázítolta, mintBotshai. Söt azon ohajt'ntt kivan‘

saga is bétellyesedetl a’ jó~Hirálynak§ hogy (az

ö elsö sziilöuét , Ёепппёпдог, ezer hat szaz hu.

szonötödiliben a’ Sopronyi Gyíilésben Hirályjok. 1525i#

М valasztotlak а’ Mag’y'arok, ’s HardinalPàzmány

Péter Esztetgomi Ersch altal megis laoronazt‘áh;

a’ lait, minelmlanna а’ Tseh koronayal megluaro-

папаши, arra is rá aeg'ítelleraz Isleni Felség ‚‚

hogy Frankfurthan Romai Birallyá választatnék.

Ezen Fejedelmi gondoslcodasa utann ezerhag szá”

harmintzlletedil‘hen Böjtelö havának tizenölr'idi

lsén altaladla 'I‘eremlöjének az ö buzgó leihen

Bajor Anna Maria Hitvesétôl négy Magzatot ha.

Бусы: harmadik Ferdinand Magyar Rirályl, és 

Romai Tsaszárt; Leopold Vilhelmettöbb Egyhá.

„мам I’iispöhèt; Anna Мал-12311, а’ М Makszimi

lian Bajor Hertzeghez, és Cicellét , a" ki Шел-Ы

16 Lengyel líiralyhoz ment vala Férjhez‘

111. Ferdinand Hiraly azon ` esztendöhen 'a’xmv‘n

Posonyi Gyiilésnek „мышц! fogott országla- 1637.13:

sáhòz: a’ hol letsendesílvén a’ Protestánsdhat, a'

liözjóra haazn'os Törvényelcet. hozott a' Hendel“

Icel. Hanem azutánn az ldegeneklc'íl полом"

van a’ Protestansok, tsah ugyan partotiitötteh,

’s tiizhe boritottáh a' Hazal, Rahótzi György Er.

délyi Fejedelemlöl segluelvén , a’ lli ezer hat száz

negyvennegyedilcben majd hetven e'zer Ember'rel

rohanl idebé', a'Törökhel öszveszöv‘etliezvén a’

Magyar Kiraly ellen. Eleinten jól szembe allot(

“дум. „лед a’ Nador Ispány Eszterházi Mil‘ló,

a’ fellœlkdhiv Nemesseggel: de‘ì minlghogy ВМФ,

2 l

l ' ч!
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' и! serege minduntalan nevekedett, a’ Rirály el..

vònvan Iöle ajàndékokkal a’ Szultánt, ezzel husz

esztendöre béliességet teve. Báliólzi is mindjárt`

hönnyebben hajlott arra: mindjá/r't el is fogadla

ан, mihent a’ Rirály nélii hèt Vármegyél által

‚ engedett a' szerént, mint вымыть, öröksègiil

рейд a’ Toliaji, és ведет Uradalmaliat.

XLWK‘ IV._ Ferdinand erre ezer hat száz negyven

1647-E- hetedihben a’ Magyar Rendektôl Posonyban Ki

rállyá választalván, Sz. Iván havànak t'izenllalo

diLan megkoronáztatolt mindenek nagy remèny

aégére: hanem még édes Atyja' èltében ezer hat

лёг ölvennegyedikhen elhervasz_t`oua ötet az irigy

halál. Ennek helyèhe Iehát az Otstsèl Leopoldot

méllóztauák a’ Rendek a’ köveIkezetI esztendö

ben, és Sz. Iván llavánah huszonhetedilsén Ро

aonyhan meglioronázták. Hét eszIendövel ezulánn

ezer hat лёг ötvenhetediliben Sz. György hava

па!‘ másodikàn meghalàlozott llarmadilf. Ferdinand

Bétshen. Elsö Hitvesètöl, Spanyol Anna Mariá

tól lettelc Magzatjai: Negyedili Ferdinand Hi

rály; elsö Leopold Tsászár, és Hiràly; ’s Anna

Maria Spanyol Rirályné. A’ másodililól Tyroli

Maria Leopoldinától: liároly Jósef Fö vHertzeg

Paszszaui Piíspöls. A’harmadilitóLMnnluai Elec

nórálól: Elconöra, elöször Mihály Lengyel Hi.A

ràlynali, ennek halála utánn pedig ama hires Ha.

divezérneli, Lotharingiai Hárolynali Hitvese; és

Anna Maria , Jánoa Vilhelm Rajnai Palatinusnak

Felesége. ,y '

31A/Ln, I. Leopold az emlitett esztendöben даче!

‘657'E- liezvén a’ Magyar Hiràlyi hatalomra, a’ követlxe

zett eszlendöben a’ Romai 'I‘sńsmàriBirodalom-

nahis Fejévé téletett. `Az alatta мамаши elsö

Pbsonyi Gyiilésben mindjárl sok lpanaszt kelle

nèki hallani a'RendelItöl, fölièppen az idegen

lialoń'asâg’ liajlorhodásáról: azèrt ismèt ‘бид
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nyesen megliatároztatott; hogy három esztendö

alatt innet minden idegen liatnnasàg kiliöltöztes

sell; es a’ Nemzeti Hatonaság olly liarba hozat

пазы‘; hogy a’ Hazát megszabaditsa a’ Török

igàlól. De a’ Fejedelem nagyobb bátorságnalc

itelte a’ kész lxatonaságot itten tovabh is megtar

tani. Azonban egész tiizzel lliiitött a’ Török hâ- _

born: holott ama’ ditsö Magyar Hadi Fö Vezèr

Zrinyi Miklos az Ö.Magyar Hadiseregevel sok

diadalmaliat nyere: a’ mellyelset irigy szemmel

nezte Montelsulauli az idegren- llatonaságnali F6

,Vezére. Innét e’ nevezetes het Hadivezereli Löztt

egyenetlenség támadott, a’ Magyar Hazánah te

Vmerdels kárával. Mert, minelcutánna Monteliu

kuli megnyerle az íitllözelet a’Töröliöls ellen Sz.

Gothárdnál, шаг az egész Magyar Мешки-1 gyii« '

lölsegbe hozta a’ Felség elött: melly annál in

liáhh neveliedett‘; mivel a1 Magyarok azon behes

ség ellen, melly 0141101‘ a' gyözedelem’ folytaban
llötletett vala a’ ТЕМ-6145121, nagyonV 1‹11‹е11е1‹ volt.

Ezert a’ Tsászári ‚‚ ’s Hirályi Felség a’ Végvari

Magyar каюта-‘150! is széllyel hotsátvàn , min

den Nemet Seregeit Magyar Orszagba szállitol

ta. Innét‘ nagyon elirlegeniílteh a’ Hiràlytól а’

На2а11а11, ’s arra hatàrozlál'. magolmt; liogy ,' ha

szepsèggel nem lehetne , fegyverrel fordltanali-el

magoktól azon Tsászári Hatonaságnalc lmtnlmas..

liodását, Мёд": Ispány Veselenyìnel'. halálával az

ö Murányi Vára Ilirályi lsézrejutv'an, az ottan

,találtatott levelekböl штата Aesett OFelsegenek

azon meghatározás: azért töhhelmels az ahban
resztveltelinel'. elfogatlatása, ’s lsivege-ztetese u~ l

tánn, Magyar Országot a’ Nèmet Bend’Mestere

nell, Ambringen Gáspárnak , lcormânyozásàra

bizta. De ebböl meg nag‘yobb tiiz támadott, ugy

.hogy a’ Hazafiali, es az idegen датам liözölt

szörnyii meszárlásoh letteíxelf. Ezer hat лёг nyoltz- 16x15.

~~~~~ A`
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van _egybenŕ'megszíint ugyan ezen rettenetes Ze.. y

nebona; mivel a’liìrályi Felság Sopronyban'az

öszvegyiilt Ország’ Bendjeivel mind a’ “мох-[зра

nyi lvlèltńsz'agot,y mellyre Gróf Eszterházi Pál vá.

Длина“ vala., viszszaâllitottafmínd egyéb ne

bezségeit az отдать megorvosolt'a. Hanem Tö

köli yImre, a' ki azon Gyülesre sejelent meg , и?‘

utánn meg nagyobh ‘tüzbe borította édes Hazán

kat. Ehez adván magokat a’ 'l‘örökök, ezer hat

száz nyoltzvan harmadikban három száz ezeren

rohantak ide be; ’s egész Bétsig batváu, azt ke-`

mènyen ostromlották. De itt ugy megverettettek,

bogy több`ezereknek ott veszttevelÍ nyakra före

lódultak légyen ‘Двина, utjokban mindeníitt fo

gyasztatván a’ Tsászári Hirályi Hatonaságtól.

lgy több Erösségeknek viszszavétele utânn, ezer

hat száz nyoltzvnn hatban Butlából is kiveretletett

az ott „а; negyvenöt esztemleig otsmánykodó
l yTöröka(ag. A’ Hirályi fegyvernek illy szel‘cntséje

utánn'a'következett ezer hntaìáz nyoltzvan bet

Ьеп а’ Posonyi Gyíilésben lemonrlván az Ország‘

a’ szabad Rirályi választàsról, háladatosan elfo

вата Leopold Birály’ maradèkainak örökös kö~_

‚ vetkezèsèt , ogy Воду mindenkor az Elsö szülött

“из; „a’ Magyar Hiralyságra. v_'Ugyan ezen Буй

lesben meg is kbronáztalott O Felségének elsö

Fija,\Jó~=ef, megeskii-:lvén az Ország' jussainak,

' ès szabadságának fenntartására. Annál nagyobb

1691i E.

М."l ‚

’ t

B'zerentsèvel folyt osztán a' háboru az Osmánok

ellen: mert ltiverettetvén azok a’ Szeremsêgböl,

’s Hurvàt Országból, Szervia majdegész Bosniá..

val, Albániával, és Oláh Orszàg’ egy részévela'

Magyar Riràly'lïata'lmá'ba esett. Megfordult ugyan
ezen летные, ugy `llogy egèsz Belg'rádig min»l

dent v‘ìs’zszanyertek а’ Törökök. Hanemflëlugèniuzll

Hertzeg ezer batazázkilentzvenbetedikben Szen',

Моё! u’ Tisza mellett иду megverte Шин, liogy

w .â--f- ‚— Y
"rr-¿JN “_p.” ’
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6k siirgelnék a’ békeeséget: a’ melly идущий!‘

meg Harlovitzbau, hogy Leopold , valamit впад

1а1\‚‚ mind megtartaná; Erdèly a’ Magyar Horo

na’ hívségében maradna: a’ тетей Tartomány

pedig a’ Töröhöknek hagyattatnéh. Azonban is

mét kiíilött a` belsöhàboru: mivel az idegxen Ra

tonaság"Z tarl'atására köteleztettek a’ Hazaßak l.a'y

_néll\ü|, Ногу e’ végett Országgyíilé'se tarlalott

volna. `Gyujlçgat'ta ezt a’ Frantzia нашу, tsakl

h_ogy ö más részröl annál nyertesebb lehessenaz

,Austriai Ház‘ellen. Azért semmíképpen le nem

tsillapìthatván Leopold ezen Юге‘, annálszomo

ruabban ‘днём az ö haìála ezer hat száz ötödik

Ъеп Pünköst havanak ötödívk пари" èletének hal

van ölödik eszlendejèben. Háromszori .bàzassá

gàból ezen Magvzatjai inaradtak: a’Spanyol Hi

râly’ Leányától, Maria Therésiálól Maria Anto

` nia a’ Bajar Hertzeg' Hilvese. Második Felesé

gétöl semmi magzatia se lett. HarmadiktólEleo~

nóra Magdolnálól: elsö `Еве!‘ Твёзгёгд ès Ix'iràly;

hatodik Károly Tsászár, és Hiraly.; Mária Anna,

Bm‘tngálliai Hirályné; Maria Ersèbet, Belgyiom

nak; Maria Magdolna ‚ Tirólisnak kormanyozóia.
I. Jóse?1 azonnal hozaá fogván4 Magyar RifXLVII. H..

ràlyi orslzáglásához, föképpen igyekeze‘tt . hogy 17°5' E'

az öszveeskiidte’k „ем meghódolja'nak: de haszon

talan. Söl arra vetemedtek, hogy OnOdon ezer

hét szâz heledllxben s‘zabad Höztársasá'gnak nyi

' lalkoztatnák Magyar отдам; 's mind azokat ,`

a’ Lik Jósef [íirállyal tarlanának,_ számhivetésre

“Швей Hanem ŕninehuiánna Trentsênnèl a’ Hi

rályiaktól megvereuettelc; а’ Romai Papa’ lelki

fegyv'erétöl is érdeheltetlek volna _mind azonrHi

“ей ‚ fölnëppen az Egyhàziak, és Szerzeteseh, a’ ‘

hik nem engedclmeskednének a’ Hix‘álynak: Мг l

детей voll lelhiesmèretekben szorongatytalniy. ' El’

те ‘а’ Kiraly a’Horlvát Országi Bánt, GrÓfPalffy
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Jánost intéztehozzájok olly maga Linyilatkozta

шт‘, hogy [нём ôket kegyelembe venni, ’s

minden 'Í'örvényes hérèsseiket elfogadni ,`\sak tér

j_«_nel\ engedclmessègre, ’s a’törvényesen végzelt
kOröinös Hirályi kôvnkezèst , ès az Arany végze

mény’ utólsó 'I‘zikkelyének ellörlöttségèt esmér

под meg. G. Pálffy János мы“ ezèr hét 925211

zedihben Vaján öszvejölt Hertzeg Ватт Fe

темный, az öszveesLiidtek’Fejével. Ez megéx'l

vèn a’ Bàntól azon Királyi kegyes kinyilatlrozla

tást, тамады, ès aztmondotta: hogy rajtafog

llennì a’uSzöveuséges Tanátsnál, hogy iellyesil

ìessèk О Felsège akaratja. De ott mindjàrt (бы)

nehézsègek hordaltalc elô; és a’bèkesség’ dofg‘a '

à’ hövegkezendö esztendöre halasztatott. lìáb‘e

szèltelvèn (Эх-6!‘ Bertsényìtöl , ’s egyehehtölv Rá

Май, а’ télre Lengyel Országba vette таза“,

:Sak hogy vèle ne lehessen egyíitt G, Páiffy Já

nos. Ennek igen nehezen eseu ez; mivel a’ Hi

ràly felette зйшд‘епеёш!ч hogy mentöl elöhb vé

gél szahaàztanà a’ dolog‘nalx. Ezer hèt száz tizen

egyedikben рейд; Sz. György havànak tizenhe

iedilièn а’ Hirály kimulván cz èletböl, annâl in..

liàbb tŕircliçdett a' bèhessèg’ helyre állitásán G.

Pálffy Jánns: tsak hamar ezu'ìánn végre i's hay

vtotta ezt I-{árolyi Sándorral, -a'ki Herlzeg Ráhó»
tzinali, ès G.. Berlsényinela tàvollèlèhen Fô Ve

Vzé'rc vala'az Ószveeshiidielmek. Szalmàratt alól

irattatván e’ laét nagy Hazafilól, ’s Aegyebeklöl

azon Békesség, általvitetett Lengyel Országba,

hogy Hertzneg‘ Rákótzi Ferenlz is irná annahaláia

Unagát; de O ezt nem tselchedte , hizván a' Fx‘aml

tzia Hirálynak (salfa bilegelésében: a'rnîröl osz

'tán.szomoruan emlèlœzell 'l‘örök Orszńgban; a`

hOl a’ Szu‘ltán’ lœgyelméböltöbb hiv Ma’gyarjai»

`Va| egyůlt élödvèn, ott megis halt, ’s Honslàn

. ихпёрыуьап tcmelteleu el.
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IlI. Haroly hövetliezvén a’ Magyar Riraly-X-LvuLK,

sagra az 6 Balyjanall. fèrjli magzat nèlldil törtènt 17"- в’

halala utann, ищем Oda hagyta Spanyol Orszá- '0

got, a’ mellyért tiz eszlendeig foganallanul vias

liodott; 's meg azon esztendöhen Raratson Böjtèn

Frankfurlban r'neglwronaztatott a' Romai 'I‘saszar

sagra; a’ hövellxczett ezer hèt sz’az lìzenlœttödik

ben Piinköst-havanak tizenkettödilxén Posonvyhan

a’ Magyar vSzent, Horonaval .is felségeslttetett;

’s mind ehkor, mind ezer het szaz tizenötödilx

ben jeles Törvényeket hozott az Orszag’Rendjei

vel a’ нага’ Ь01‹105вё5ёга‚ Osztán a'Török ellen

is olly szerentsésen hadahózott az ö Serege Еп

genius Szabaudiai Herlzeg’ vezérlése nlatt , hogy

nem taak a' Magyar Hazaból, hanem Belgradi,
megvélelével Szerviaból, Bosnya, és Olahv Or

szag rragy rèszéhôl is hiveretletelt lègyen; és al

ezer hèt szaz tízennyoltaadihban ценен ЬеЬеш’

ségben mind az meg is штамп. Ezzel annyira

magahoz vonta e’ ditsö Hiraly a’ Magyaroh sziveit,

hogy ezelx Posonyban az ezer hét szaz huszon

hettödikben llezdö‘dölt,l és а’ hövctkezen eszten

döben vvêgezôdött Gyíilêsben elöször is abba“

egyezteli meg, hogy a’ Rirályi Familiaban a’ Lcany

lagra is Liter-jesztenèk az öröhös Hiràlyi liövet~

WNW м“ ,Í  , д’.

l'gezésl: azutann pedig olly 'I‘örvényeliet szabtak

О Felsègével , mellyelc altal `mintegy ujonan $26

leien a’ Magyarliözönsêg. Hanem utólsó 16811!

hen annyira ellene fordult e’Nagy Fejedelemnek

a' szerenlse: hogy, valaminl a’ ‘Spanyolnak Na

polyt, és этапы, ugy n’Törölmeh зимы,

Basnial, _és Olah стадо: 1‹ёме1еп vala altal

engedni. Erre nagy Heresztènyi huzgósaggal valt

meg e' mulnndó vilagtól Mindszent havanak hu

szadik napjan ezer liét száz negyvenedihben éle

tèneh ölvcnedik eszlendcjèben, Hitvcsétöl, BI‘UHSZ*
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ЧЕМ Ersêbetlôl , М! Leány magzalot, Maria The.

résiát, és Má‘ria Annál Маши/ан maga utànn.

Maria Theresia a’ Magyar Hirálysàgra Щё

чеыюпёщщйпдйп nagyohb része Európának

ellenetámadott: azéri a’ Magyarok annál érzéke

nyebb huzgóáággal inneplették az ö mçgkoronàz.

latása napját. De még inkább felbuzdultak oltal

ma'zâsára, midön elöltök a’ Posonyi Gyiilèsben,

liarján lévén gyönyörii Magzalja Jósef, deáh nyol

ven nagy halhatósággal elöadla Horonája' vesze-A

delmèt. .lól is hizolt Magyarjaiban: meri ezek

fegyverre helvén , olly ditsò'en harlzollak vala azv

Ellenséggel ‚ bogy bámulásra hozták légyen еде"

Еш‘брщ. Meg is lett a’ bélsessêg'a’ Magyar Ro

ronánali nagy dilsösségével. Hasonlól‘éppen vi

tezliedtelc a’Burlulssal {ад-[оп hét eszlendei llá«

boruban. Azèrl annyira h_glsiille Magyarjait e’

‘ Nagy Fcjedelem, hogy azokból állítana' fel azon

Nemes ватт, mellynek örizetére Magát, .’s e.

вёл Rirályi Udvarát bizni méllóztaIoII. Mind az.

‚ Egyházi, mind а’ Világi вещами nagypbh lö

laéllel'esedésére a’Tudományolia! jobb harba hoz’

la. Шу ditsösséges országlásával elfelejllleteb.

lenné telle Felséges nevét a' Nemes Magyar Nem

zelnèl , mellyet ezer hét száz nyollzvanodik esl

Iendöhen Sz. András havának husznnleilentzedik

n'npján'történl halála feleIIe megszomorílott. Fe

тема 'I‘sászàrral volt házasságából тамады!‘ Mag

zaljai: másbdik Jósef Tsászár, c's Riràly, maso»

‘ИК Leopold Tsászár, és Hirály; Ferdinand Её

Herlzeg; Málcszimilián Fö немцев‘ , Roloniai Er

sels , és a’ Nèmet Re'ndnelc Nagy Meslere; Mária

Anna Fö Hertzeg Aszszony , Apálza; Márialiria

tina Fö немцев- Aszszony, Albert* Hirályi Her

lzegnelc Párja; Maria Ersèlíet FÖ Herlzeg Аза.

szony; Maria Amál'ia F6 Herlzeg Asszonyrspanyol
{irályi ilerlzegl’ Hitvese; Maria l‘iarolina, negye

. I



dik Ferdinand Sziciliai Rirály’Fe'lesege; 'Mária

Antonia, tizenhatodili Lajos Frantzia Hirálynak ~ r1;

I'làzastarsa, а’ 1\1пе1’. ‚ valamint az öFélségesFér- ' ‚

jenek , fejét velte a’ nelii diihödött Frantzia Nep.

l II. Josef mar tizenöt e’sztendeig fényeslied. L. В:

ven a’ 'I‘sàszári Multósághan ,' édes .Anyja’ halá- ‘78?’ E'

' làval , mint Cröliöse a’ Magyar'lioronánali ‚ azon- '

па1 Мегёге vette az Ország’ hormányozását, va

lóban nagy lellliiséggel. LA' [leresztényi 'l‘iirede

lemröl szólló Végzemenyjet ugy adtalii,v hog‘y

azzal a’ Nemltalholiliusolxat az egy idvezítö Ra

tholilsa Hitre fìgyelmezïetne: a’ mellynek hógy'

mindnyájan igaz leleliliel megbódolnánalí.;~ lu'ilös

nös RirályiLevelévelis‘ehresztetleöliet-'A’Sz/er- — ‘

zeteself’ Levesilésevel szaporltotta a' Plehánoso

—1‹а|. Oszveiratta az egesz Birodalmat, minden

Helyben megméretven a’ belsö, es híilsö földi

birtolioliat. Az Országutaltat megtsinállatván,

a’ gazdagság’ tsalornàját, a’ lier'eslœdest, johb

làbra állította volt. A’ Törölilsel ezer het száz=1788.E.

nyollzvan nyoltzadilchan hàborulia' keveredvén,

olly szerentsésen folytatta azt, liogy Moldva,'

Szervia , es Oláh Ország az ö fegyvere által meg..

hódoltatott legyen. Azonban ,Jvalamint a’ Belgáli,

ugy a’ Magyarolf` is zugolódásra falsadtal'.; hogy

bevett szoliásailc, és Törvenyjeik ellen menne az

Ül'szâglás; a’ Burlius is Ellensegliéppen шпона

magäîn; a’ nyavalya is mindmind nagyobb eröt _

“We O Felsegen:.azért az 6 Magyarjainak., hik

Ölel mar ‘sziiletéselaor tsuda vitezséggel oltalmaza

151‘, а2ощ3а1 engedett; ’s Betshöl а’52еМ110го-'

Dát baza ltiildven’, Sziltyai nyelvünliön olly 1‹1

ПУ11а11юа1а16з! teu _hogy tellyesen viszsza állítja

al отдам Törvényes àllapotjáha maga meg

lmronáztatásával. De ezt meg nem erbette: тег!

ezer hét szàz kilentzvenedihhen Böit elö'havánalt

huszndiliàn `wegvalt ez arnyels világtól,
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Ы. H. II. Leopold ‚ mìnthogy Jósei'nek semrni Mag

179°'E" zatja se тетей‘, nyerte el az Orszàgfl‘örvenyie'

erejèvel a’ Magyar Rirálysàgot, a-¿többi örököa

Tartományokkal egyíitt: azèrt Toskanàból, mel

lyet mint Nagy нем“; bira,l Böjtmás havának

elsö napján шаг Bètsbe èrkezett a’ jelentett esz

tendöben; ’s azonn voll, bogy a' Magyar 52.110

ronàval темы elôbb megkóronáztatvan , hasznos

Törvènyeket szabjon a’lìende'kkel az Ország'bol

dogságára. Mivel рейд;- a’ Burlai Gyiílêsben a'

Religyióì vetelkedéssel huztàk а’ dolgot az Or

ezág'` ßendjei; öszszel, minekutánna Frankfurt

tban mint Tsâszár megkoronáz'tatott ,l Posonyba

szállitotta Budáról a’ GyiilèstOFelsège, ’s опал

Sz. Leopold’ napján Sz. Andràs havànak tizenötöà

dikèn vkoronáztatott-meg' nagy pompával, mellyel

Felsègesen nevellek a’ Nápolyi Iiirály , és Riràly

né' Magyar fènyes öltözetben- А’ Horonás Feje

v delem osztán a’ Iìendekkel bölts Törvènyeket sza

bott azon Gyiilésben , mellynek a' következett esz

tendö-ben Böjt más havának tizenhatodikán вза

kada vége. Meglett a’ bèkesség,`valamint kol-o

názás elött a’Burkussal, иду ezutànn a’ Törökkel

is; de a’ szerènt, Воду .ennek oda engedtete'tt

Szervia, Moldva, _és Oláh Ország; es tsak О

Qrsova a’ Tzerna ‘дай; terjedö keriilettel ‚ ’s az

Unna melléki keríiletnek egy тенге, rI‘zeltin,~ès

Dreznik Varaival, maradtak a’ Magyar Korona

birtokában. Ug'yan azon esztendöben Sz. Mihàly

_ bavának hatodikán Prágában a’Tseh Horonával is

megkoronáztatván jó Hirályunk ‚ tellyességgel

oda fíiggesztette Féjedelmi böltsességèt, llogy

mennèlboldogabbá tehesse széles Birodalmát. Ila

› ‚ hem országlásának mindjárt második esztendejé

` ben ezen` hèt száz kilentzven kettödik Böjt „ты

bavának elsö napjàn elszakasztotta attól a’ halál

èletènek negyvenötödik esztemlejeben. Ludovika

\ ’ > f . д
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Sp-anyol Rirályi Над-неё‘ Aszszońy Hilvesétöl tie.

` zenhèt Magzatjailetlenek; ’s tizennégyet hagybtt

élexben, ugymiut: Ferentz Tsász‘árl, ’s Magyar,

ès Tseh Riràlyt; Ferdinand Tqslsánai Nagy Her.`

tzeget; Hároly Fö Herlzeget; Sandor Leopoldot’

отдать аМюгй Nador Ispányját; Jósef mosta

ni Nador Ispányunliat; Antal, János, Вены, ès

Rudolf, Fö Hertzegellet. Ismèt: Maria There

aiát, Antal Szakszoniai Fejedelem Hitvesét; Má

ria Annát, _Hradsini Apálzal'.’ Fejedelem Aszíszop

nyát , Hlementinát , Ferentz Nápolyi Korona @rö

hösének .lLIázastársàul és Maria Amalia Её Нег

:zeg Aszszonyt. i ’

‚ I. Ferenlz megörvendeztelle a’Magyar Nem- L11, „_

zetel azon esztendöhen Sz. Iván havánals hatodi- 1791-5

llán maga ditsö meglnoronàztatásával Buda F6

Városáhan. А’ Frantziáh azonban , kik magolmàl

lerontván а’ Rirályi Méltóságol, minden Hiràlyi

Horonakat lealmrtalf. tapodni., jó Biràlyunlm'ak

hadatizenlell: melly változó szerenlsével 161311‘!

latván, olly békesség Lötéssel végezt‘eielt ezer

het száz lúlentzven hetedilshen I'îámpoformìóbanz,

h‘ogy а’ Velcnlzei Höitársaságnah az Adriaiten

ger, es Els folyó мамаша rèsze, кометы,

Istriàval, és Dálmatziával едут‘, àltalengedte

teu légyen Felsègeà Urunlmals az elöbheni (Лав:
birtollaièrt, és Breìsgau'ert; a'Német Birqdalom' l

határául pedig'a' Rajna rendelt-etett. De а’ tizen

nyoltzadilv. század’ vègèn ismét, a' Franlziák fel

g'yulasztouák a’háborut; ’s ölœt eleinten a’mieinh

igen lelsepíilték: hanem oszlán a' Franlzial'or`

tély megént eröl veve rajtoln, ’s а’ Lünevillei bé~

Lességben az Ets melleki Tartománynak egy тё

szèvel a' Toskánai Nagy Hertzegségeris oda

kelle engedni ezer nyoltz száz egyhen. Illy gyö

тайме!‘ utann a’ Fö Honzulsagot. mellyre for
telyosan emeltelte yvolt шага‘ Bonaparte, Tsa
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„дай-Мета vâlmiaua ezer' nyoltz Aszáz ne'gyedili»

when, ’a fellœnelietèsvére'a’ Romai Pápát idézte

Pàrisha. Ellkor Felséges Urunl'. is az Auslriai

Tsászàri Titulust темным: Vala felvenni örök

Qèges'en. De Bonaparte már most а’ Romai Pá

рыб! felkenetteleu 'I‘sńszárlèvén , az свел Föld'

Urànak шпона

van (Лав: Országot ,- osztán a' Pápàt is megfosz

. tolta Romától, ’s mint Babot, иду ЬппиЩаЦа

Frantzia Ol‘szágba. AMegèl‘lvèn рейд, hogy az

Anglus , Orosz, Svéd., ès a’ mi {Мин-пай ¿_iszve

szövetkezlek, ès badi làbra àllottak temen-dek erö

vel sietett erre, és а‘ Burlxus elnézèsèvel ennek

'I‘arlományján olly~hirlelénséggel nyomull ure.

Ulmánâl ezer nyoltz száz ilitö‘

diLben Mindszent havàuak közçpèn , ’s olly rette

net'esen szórta vréa a’ Шина!‘ záporát, hogy eli-éd

míîlvèn ‚ Malik Vezérjével egyiilt, megadla maga!

nêhie: tsak Ferdinand Fö Нами-3 yágta hi ma

gát vilèzxůl nèhány Beg'ementekliel annak tiizön

Atö serege kî'izzíil. Osztán szalcadallanul omlolt

Bèts felé a' gyözedelmcs Ellensèg, ’s` oda b'è is

видно“ Sz. Andi-ás havánala tizenharmadillán'min

. den ellentàllás nèllliil: minthogy Tsászár OF_el

sège nem aLarta, hogy ezen èhes Vàrosa az

 Ellensèg’ liize âltal romlást szenvedjen; a' na

гусь!) drágasâgolmall, v’s eszllözökneh Magyar

Orsza'igha,y Morvàba, ’s Tseh Országba lett el.

hordatasa ulánn, valamint Hiràlyi `Magzal'jmillar

Magyar Országha lu‘ildöl-téh, иду magok OFel.

ségek a’ тайнах‘, és 'l‘sászár-n?, néhàny Udvari

alfkal, Morva Orszàgi‘n köllözlelc. Sz; Horo

nânk is Budàról‘Munlxáts erôs Varàba "Пенсии!

Ívala. Az emlílèu hónap’ lìzenötödilcén еду tso

mó Franlzia Lovasság naar Poso'nymlall terme“n Ía’ Duna jobb parljàn, 's itt a’ repiilö hidat le.

lartóztatván , négy napig hatalmashodotl, Ennek

Auslríáha ‘Зина tème utánn, Жмём szàmol Fran»

magát; ’s majd eg‘észen elfnglala —
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tziasàg 16111111 ide hé Mosonyvarmegyébe , ’s egêsz
‘I Györvarmegyêig visgalódott , ’_sv tapasztalvan,

Vh_ogy résziinhröl e' lajon semmi lcatona. erö se

volna:l Posonynal altall‘öltözvèn aÍDunanLMor

vaba nyomaliodolt; és itt Bonaparte’ nagy Arma.

dajaval, melly Bélsnèl ment altal a’Dunan, egy- ‚

bekaptsolódvan, Olmutzhoz nem meszsze Ausz

terlilznèl megiitközòtt> az ide segitö Muszha Ar- \
f mádaval, ès ezen tellyes gryözedelmetl vert Rara-`

lson havanah másodihan. 13111101- Felséges Urunlr,

a’lnagyobb .veszèly’ eltávoztatasaèrt, a’ Frantzia

Tsaszarhoz ment, ’s a' bèlzesség erant való szán.

débat kinyilathozlalla; Bonaparte ugy allolt an

nak Lidolgozaaara, hogy a' Muszha 'I‘sászar _az 6 `

aeregèvel azonnal hazatêrjen; а‘ Magyar Nemes

aég" fellxelete, ’s a" Tsehek fell'egyverkeztetése

mindjart megszünjön: ’s addig is altaladattassèlc

a’ FranLz/ialsnals Mnrva , Tseh Orszag’ еду részè

vel, ’s Posony Vároaa az ö vidékjèvel; иду Au

slria, Stajer , liarinthia, Barniólia ‚ Isztria ‚ es

Velentze, egész'l‘artományjával együll. Ez шее’

lèvèn. I’oaonyban‘dolgoztali a' beliesség eránt ,
rèszíinhröl: Hertzeg Lichtenstein Janus, lès Gról'

Gyulai lgnarz Generalisokl, a’ 16‘1‘111112113111’ részé

röl ‚ Tallerànd Frantzia Minister: ès azon Hara

tson Ван/6111111 huszon lictedillé’n lvèg're is hailot-xgoig’

tak ezen munliat. Elvesztette yezzel a’ lmi Udva

runk Tirólist , а’ Velentzei Tartomanyt., ès Dal

matziát; ’s nyerle a’ Szaltzbnrgi Hergzegsèget.;

е’ 11е1уе11 pedig Ferdinand Fö Hertzeg а9 Víirtz~

burgi Hertzegseget. l ` l ‹

Hanem az ezer nyoltz s_záz Lilentzedils eszq

tendö ismèl haboruba keverte az Auslriai Biro
dalm'at а’ Frantzia Birodalommal .‚ ‘a’ melly ellen'*V

lejendö gyözedelem erant anaal nagyobbPremény¢

se'ge vala Auslrianah; mimhogy harom Armadiá

han, mellyelmeh egyileel Janna Fö Hertzegßlasz

Grazagban, másikát ABaroly Fô Hetlzeg Nemet
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,Országham harmadìliát Ferdinand Fö Нине;

Gallilziában vezérletIe, olly Hadi ereje voll, a’

millyennek màssát meg eddig nem lehelelt опав

ni ezen Birodalom' Hronikájában. A' fegyverre

`lcelt MagynrNemességneh is derék sex-ege давай“

az Ország’ Nador lspányja Jósefö КЕМ!” Fö Hex'

tzegsege alalt. Azért Sz. György havának Ни.

diken bátran bèvezeIte az ö Armádáját Baváriába

Hàroly Fô Herlzeg: иду .lános , és Ferdinand Её

Herlzegek derekasan clònyomullalc. Bonaparte

tebát Spanyol Urszágból, a' mellynek elfoglalà

sáhan Iöreliedelt, nagy sieIve йода Iámèntalan

Seregét Némel Országha, ’s (зад llamar szembe

szàllott Hároly Hertzeggel , ’s тара gyôzedelmes

liedvén lìegensburgnal', egêsz BéIsig nyomult, a’

melly Fö Város еду nepi lövettetèse ulánn fel

adta magát néliie. János Щ’) Hertzeg ide hivat

‘talván, sietseggel jölt ugyan az ö Serrgèvel.; de

azon Frantàia Armâdia, a'mellyel kelle nèlci vi

asliodni Olasz Országban , mindeniitt sarkáhan

volt egêsz Györig. Az {Ц lèvö nem egészen fel

lièsziilt Nemes Sex-eg tehát Sz. Iván havának Ii

zenharmadilián vél'elleniil liènszerittetelt a’ liar

tzolásra, ’s János Fö Herlzeg’ Armádájánali né

llány Tsapaljaival meghöliölle az Ellensèget: hia

nem más nap a’lölièlletesen fegyverliezelt Ellen

вы; (Пас1а1шаз1юдоц töbh hadi eszliözök nèlliíil

sziilaölliödött népiinliön, noha nem lcevés „шт

segével. Györ azonhan, a’ melly sem magára,

sem Laxonai ollalonira nézve elegendökèppen meg

nem vala erůsitve, На napig àllotla lli az Ostro

то‘; 's azon hònapnak huszçnnegyedílaén Lente

lenittelell magát‘feladni az Ellensègnelr. Bona

parte osztán Gyöstöl az Olas: Vicr.-Riràlynal«,

Eugennek , az ö mosloha Fijának, Screget maga

Armádàjâlroz vonla: ezen rettenetes erövel által`

kelvén a’ Dunan, hololt ezelölt het héI-teldere

e Каша‘).
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.liasan ‘Никиты-вине“, Vagrámnál Hár'oly ‘öl

Вегасе" Atmádájának sánlzain általrontolt, es

Sz. .1а1‹а1)1|ащ1па1‹ hatodiliàn tellyes gyŕ'medelm'ety

‘ген azonn. Т12еп1«е116(111‹6пеё‘у hónapi lhadsìii‘>

nes tetetett; _’s tizennegyedíkén Posonyba bénìerv

tell. a’ Frantziált. Igy teh-àl nem tsalc Äustriát,

Stàjert, ‘1‘11‘61151, Harintliiai ,R‘arniolíág Isztriát;

hanem-'Morvánali Znaym, es Briin keriiletevel,
` Posony Vármegyenek azon reszét , mellyv Szent»r

jánostól l‘ogvay Ppsonyig az Országutján belól

esili Morva felé; osztàn Gyôrrel a’Duna, ’es Ba"

Ъа hözött felfvö kies darabiát is‘ a’Magyar Наш;

па1‹`:111а1еп@е(110 neliieli4 addig is afmi Udvarunk; i869» E.'

Ezen idöhözben „придала Györt is a’Fi-ant'zía

Tsászâr. Mindszent havánah tizennegyediltén meg- i

‘_lsészíilvén Betsbenla’ bekesseg, a’ Magyar Biro

(lalom’ liatárává ‘а’ Szàva téte'tett delfelöl; Au..

slrig'itól'lsztria, Karniólia., -Iiarinthiánalx `V'illalii

leriilete , Szaltzburgi Tartomány, fels'ö Au‘striá

nah еду ‹1ах‘а1›1ё‘/а1 , Tseh Orszàgnalc Szaltszoníá
laan*y levö resze ,fnapnyugoti Lengyel Ország,

Gallitziának egy részével a’ Szan vizéig, a’ nap

lieleti tsutstsával egyiitt, elesett. lgy minel‘utám.`

na a’ Györi Bástyát puslxa porxjal több helye’tt

felvettelték , ide hagytals bennünliet az istenlele'rï~

Frantziàk, a’ hill. höztt igen lieveset lehetelt ш‘

- pas'ztalnnnh Istenesb V _‘ ì l n „

Bonaparte Napóleon hatalmas~ Fr'anlzîa 'Ps-á.' ‚810 E.

szár még‘ abban is gyözedelmeslledelt ezer nyoltz ’

\száz tizedik esztendöben ,i hogy‘Feleségetòl el`

vàlván, Europának elsö Fejedelmi Ház'aból az

116511111` Tsászár, es Magyar Hiraly’ tizennyollz

esztendös szep , és'nagy oltosságu Leányat Lu.

doviliat nyerné magánah Felesegül., a" hivel вы).

ben Böitmás havának tizenegyedihen Bètsben Ha

roly Fö Пензе-‚9; 1еч6п'В1210за; másodsz'or azon

.hó'nap’ utólján S. Cloudban szemelyesen Polgári
Magyarols esme'rete. ` Q А
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ценах-1553111; Sz,György havànak másodikán pe

dig 'Egyházì szertartással Párisban adatott öszve.

Igy mâr most még inkâbb akarta, bogy minden

Fejedelmek az ё akaratján jâi‘janak. Ей nem tse- f

дн’ E'lekeflvèn a’ Muszka 'I‘sászár . ezer nyoltz 526211

zenkettödik esztendöbenfl‘áborral ment4 ellene

Bonaparte,` a’ mi Udvarunlstól is barmintz ezer

emberböl álló Armádával segiltetvén. ,Bè isïha

tott egész Moskau Városúig; de itt ugy rá ijesz

tettek a’Muszkák, hogy Pârisba futna, farkas

kaszára bágyván Armádáját, melly nagyobb ré

_ Szent el is veszett a’ mord hideg, ës a’ Muszka

fegyver által, a’ melly egèsz Nèmet Országig'

emésztette azt`liutusó" Fö Vezèr alatt. A’ 116%!

1815" E’kezeit ez‘er nyoltz száz tizenliarmadik esztendö

" tavasz'sza'n Tseh Orszàgban ‘a’ Muszka Tsâszàr,

а’ Впг1ш5, ês а’ Svêd Hirály az Austriaî Tsàszár'

Iiözbirósàga alatt bêlressèget kivàntak Bonapár'

gat, mintgyöz'édelmes; ’s ô’támaflta meg ismét

fa’ szövetséges Hatalmasságokat ujonan àllitott

Seregf'rvel, “идеи IS нём mosolyogni a` Hadi

szerentse; h‘anem Lìpsiánál иду elhagyta ötet,

— hogy többé soba se fordult viszsza hozzá; ’s egè

szen béhajtatott Frantzia Országba a’ Szövetséf

ges -Fejedelmek Armádâja áltnl'Hertzeg Эти-цеп

berg I’t‘ároly Fö Vezér alatt: ezer nyoltz száz ti
I' ¿314, E„zennegyedik esztendö “Панда pedig- Parisbról is

` kiszorittatván , 'Ir‘sászárságát is elvesztette, Elba

szigetbe kíildettetvén a' Szövetséges Fejedelmek

által., hogy ottan tò'ltené vhàtra lévö napjait.

téval целой: deyez még akkor is ugy'tartotta ma-l

Felse'ges Urunk itten elsöben is ugy gondolkoh '

dott , mint Apostoli Iiirály ,i és a’Szentsé'ges Pá

pát fogságából kiszabaditván , Bomàbaaz ö Apos

toli Székébe mêltóztatta. Hirályi kSzékét visz'sza

nyerte a’ Burbon Haz is tizennyoltzadik Lajos»v

ban. De mìndjârt a’következett ezer nyoltz лёг



Qa’ Hirály onnét eltávozni. Annyira is megbizta
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йгепбйшйй esztendönek harmadilx hónapján Bo.

naparte lrèsuhant Franlzia Országha .‚ ’s hozzáad

van magát a’ Frantziaßatonaság , kéntelenittetett

Í
i magát Bonaparte, hogy a’ Szövetséges Armadá- - . „Ё

nak egy rêszét, melly az Anglus, es Burllus Se#

regels'böl áll vala Vellington, és Bliicher Fö Ve

zèrek alatt, tíizessen megtámadta Идут Belgi-l

umbau “Тани-Мой: de u_gyan itten letsepíiltet- 1815.13.
vén,I` vêge szalcadt mindenditsösségénelf. Meri: i

ijedtében mindenêt ide hagyván , nyallra före gya

log sudamlolt a’ sx'iríi herllekbe, ’s Parisba fu.

мы: а’ hol Fejedelmi llintseklsel megrakodván ,l '

Amerikáha intèzte szökését. Hanem мм" ‚ hogy

lepve légyema’lengerpart az Anglus hajós se."l

reggel: еще!‘ önllént megadla magát. A' Szò‘è‘

vetséges Fe'jedelmek` teh‘áttmár most a’ Ts'ászárï‘

„типы is megfoszxván ötet, (‘Решая-5155 név‘ve'l1v

„атташе ЬйЮбшёЬ Szent Ilonaazígetéhe,

‚в‘ `ouan A_nglus »Baiona örizet alatt tartatik. A'

Szövetséges Fejedelmek'pedig, a’ hik ellen ö

leginkább ~halalmasl«o‘dott, nagyobbultali Biro- ` '

dalmailaban. 'Ugyan is Felséges Urunk B'írodal

ma Illyriai, lVelentzei‘7 és Lombardiai fRìrály-fA

меда! gyarapodott, és erösödött. - "«fël
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~ vA‘ Magyaroli’ Országos Rend‘eltetèsèröl:

melly az Or'szág minden Rcndeit', Törvényhozâ‘

sa módjàt , kíilömbözö Nèpességìët, kormányof

‚ zásât, 's Igazgatlatz'isátY foglalja m'agàban.

Í. Szal1a`sz.

Az_ Ország Hendjeir'o‘l.

Mondottuk volt az elöbbenì Szakaszhan.;

hogy а` Magyar Hirály Országlása az Оклад”

'I‘örvênyiein fondálódik: azon Törvényehet pea .

dig szabni, a’llirályhoz, és az'Orszàg`lìendiei-r

hez lartozilz. Minelmtánna мы а’ Hirályi Fel-f

ségröl szóllotiu’nk.; sziiliséges,` hogy azonïRem

. «lehet szeresen elöadjuk. Nemesség tsak еду ugyan

a' ‘Magyar Hazaban , és Еду egy a’szabadsálg` is z

ezenNemessèg mindazáltal némelly lgíilönössé

gehre nézve nègy Rendre vagyon .oszt'va , és elsö‘

a’ Fö Papi Rend,' mellyel шин‘ az Erselœli, és

Píispölkök: kik azon ШИН, hogy fejenként biva

'talosoli az Or‘szág’ Gyiilésére, az en_öl hozatott

Töryényell’ bèfejezésêbe nevenként beiktattatnalc.

Az E_rselleli Löztt рейд‘ elsö az Eszlergomi , a’

lli egyszersmínd a’ Szentsêg-_es Apostoli Szélmek

szíilet'ett liövetje, Birodalmi Herlzeg', Magyar'

' ’Ország"Primássa, ésiLegföbb- Titkos Háncellá.l

ríussa, 's egyik Fö Birája; ’s mig.;` a’Hirályi Tá

hlànak Elödje volt, a’ hol 'most hét Assessora

. vagyon., Rírályi Jelenlêtelnek neveztetetuinnét

a` Nemesi Renrlböl azon Elöliilöi Méltóságban

lévô most Hix‘ályi Jel'enlétel’ Szemêlyesének ne

vezleti'k. Ezen Fö Ersek ulánn a’ Halolsai, és

Бай Erseliell; Ezek utánn рейд a’Megyés Päs

l
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parar; maman“ 'a’f'rnuiás гнзраывцьащыь \ L

nek. Y'Ugyan e’ Rendfhez tartoz'nalk a’f-Prèlatnsok i‘sfмазать Reńdben vannak l¿u Orsäág‘ вы“; y

és Magnassai,` vagy' Nagyjair amazok Zaszló'a

Ura'lmak is neveziet'nek. llîizöllöh a’lßla'iddtì

Ispany, a" ki ‘lìö‘zbenjaró ‘а’ Hiraly, f2sy Qraàza'gäl ‘

hözött; az arva Iíiralyfinak Törvényes Gyamatyja‘gf
Iiiraly nem léìekv‘or `ö szohott (Между ЁУШееЁЁ

hirdetni .~,` az övé volt az els‘ö‘szó -ä’iíiraly’v‘af

las‘ztasakor; ö az egyik Fö Biráj‘a „015213141;

ёв Fö Vezèr Hapitanyja a` NemesiiFëlkelè'snelŕjYä;

valamint а’ Iiiralyi Helytartó Tan'at'sn'ala, ugy’á'

Наш’ legföbb 'I‘örvèny-Szèhénelc'," a’4 Hétszemely'eä‘ .

Tablának Elödje: a’ Hiralyi 'I‘alaiâlial рейд; egy'
Helytartója, ’s egy Itèlöme’rsterêf‘vagyon. Ma$ô"

dik az» Orszag’ Biraja , a` lai mar nevez,elèvel'j'e->

lenti Birói Её Mèltósàgat a’ Magyar Наиёьапёа

’s ezen Mèltósâga'szerênt vagyon li'elye а’ Hiralyì

Helytartó Tanatsnal, ’s Hètszemély’es Tablanalŕ'

а’ Hiralyi Táblánál pedig vagyon egy Helytartó

ja, ’s egy Itèl‘ömestere. Harmadik a’ Hnrvat Or- .
szagi Ban. Negyed‘ilc` a’ Tarnola Mester. Mar a'r

.többiek ugy követliezrnelr e'gymás u’tann, a’ mint

nyerik azon Zaszlós Uri Méltósagot; ’s igy ne

‘veztetnelu Riralyi Fô Udvarnok; Hiralyi Её Ha

' maras; Hiralyi Fö Asztalnolf; Hirályi Fö 1901161‘

nok ;_ Riralyi 'Ajtóörzöh’ Fö Mestere; Hiralyi F5

^ Lovasz Mest'er; Riralyi `Teslörzö Sereg’ .Kapi-l

tányja. A’ Posonyi GrófDijjok, valarnint az Egy

hazi Regdé, négy száz forint; szinte ugy ne-. ‘

те11‹_1$ az Orszag` 'I‘örvényjeinek hè'fejezésébe

heimafódnak. Hajdan, lavan а’ Kiralyi omág- _ `

lasnak liarmadik „шаман töhben vollak a’ Zasz

lós Urak, a’ Bosnyai, Vozorai, Machóvi, 111152

sziai, és Szörényi Banollkal. Ez utólsónak he

lyébe"rendelte vala Hunyadi Matyas Hiraly a'

тетей Bánt , a'y 111 egyszersmind azon Vármegyé
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nek-*F5 Is‘pányja, lis,` volt. Ezen Fö Rendhez1tarrfè

rgnztakgglind-enkor д’ Ёёддрёпуод‘ is, a’ kik еду. l

s'zerax‘ni‘nd _Födlladitisztelg чада!“ éq Yármcgyé

' ji‘iqneb Vezérllapitányjok. Ez Orszâg’Nagyjait, -

qyagy Magnàssait nem lseveaaè solmsítottákosz-i
tafn а’ mofa-rami,l Uralliodó Házból lévö Királyaink

гида}, цоду);ь1‚ jeles Nemeaelie’t szahad’Bárók.

Iliaàfs‘Grófgldiá nevezni 'mèltózt'attalia söt Bim-_

dal-,mi Hert‘z‘edge’lil'se-ia.. >Illy Hertzegi Méltióságra

P'frenyi Imre- Nádor Ispányt legelsöben emelte `

Yala: ezer б! звёзд lizenhetedihben elsö Maliszimi

liaii ¿'I‘sáazar; ezer halvszàz nyoltzvan hetediliben

‚ elsö 'Leopold Gróf EszterházyPál Nador Ирану‘;

els'ö Ferentz Epinai 'I‘sászár ezer hét százlxatvan

negyedihben Gróf Battyáni Hároly Её Hadi Ve

‚ zeri; màsodik `Íósef Tsászár Gróf Grasalhovits

Antalt; elsö Fereritz Austriai-Tsászár, és Magyar

Biraly Gróf Pálffy Hárolyt, és G.H0háry Fe

rentzet. r ‚

Mèlló {Пей arról is r-övideden érleliezni;l

Воду már a’ harmadili szàzadjában a’Magyar Ho-y

ronánah Ivirágzott légyen e’ mi„Hazánl«ban a’

nagyobb öröliös, és szabad Ispányolmali, МИН:

‚ шдЬЬ GrrófolmalcI печатей von, Méltósága, a’

. тепуьёг némelly szabadságoli., és jeles elözetek

‘Уайт!’ kaptsolva. Iiiterjedt az mind a` lcètágon

_lèvö Orölfösölsre ‚` ’s еду bizonyos Vártól, ~és:

Uradalo'mtól'vette az ö nevezetét а’ Rirályi He

gyelemhöl, Ez illyen Ispány, vagyfGróf ига!‘ '

azon‘Várnali, és ahoz tartozó leeriîletneli nem tsalc
Birtoliosai, hanem Bíráji is „паи .‚ ’s egyediila’

Rirálytól шагать; 's taak ök jélelhetteh ¿eres

.viasz решены. Szépen hilálszik ez azon l‘iii‘ályi

Levêlböl, mellyel ezen fényes Meltóságra hine

nvezt‘e ötödik Laszló Rirály ama; nagy hirii Hu

nyadi Jáno'st illy liifejezéssel: О Hegyelmét Hu

nyadi` Jánost, és Fijait, ’s ezeknek‘Oröliöseit

1

l
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Bisztritz Vàrosàbanl es ebez tartozóvlieriiletben,

az Erdelyi reszelien Oröliös , szabad (‘дав-усы) Gro-'

fokl«á„a’ mondott Herületet pedigOrökös Gróf

gágga-  nevezziik , teszszíik , es rendeljiik а’ mi Ri

ralyi batalmnnlmah tellyesnvoltából. Ugyan azon

János Grófot, Il‘ijait , es Oröllöseit, söt á’mon~

dott Gròfságot is a’Vajdálmak, es azon r'èszellgn _

‘ egyéb Biràlmak ,fs Igazságlólmak’ilelete , es ba

talma alòl _liiveven, egyedíil a' mi Hìralyi Jelen

lételiinls, vagy Nador Ispányùnk’ és Udvari' Bi?

ránls’ itélete ala adju-l1, rendelvén bogy ama .lá

nos Gról’ es 'minden Üröliösei, a’ petset’l'esben,

v-eres ‘давший, а‘ Grófság’ fellengöseg'eneli -jeï

leiil, es minden egyéb azon liegyelmeklœl , tisz

teleteldiel, elözetellliel, es szabadalrnalklgal, mel

lyeldœl más-'szabad , es öröliös `nagyobb Gról’ok

a’ Törvény ‚ vagy szolsás' erejéböl elnelgìörvend

jenek, e'ljeneli , es hirjanakl örök minden idöltre. --‹`

НагшддШ Rendet teszik a’ Rendiseges Ne- i `

'meselh kik bajd‘an Vitezelmel'. nevezödtek; mint

bogy ölt vitézliedtek a’Fejedelem'vezerlese alalt
a’ közjóert: _ innet osztàn Riràly’ Szolgajìnalx lis

bivattattak; a' bonnet eredett a` Szolga- вид nèv.' '

Ezen Bendbeli Nemeselinek a' Dijja het ад: Го

rint leven, egyèblsepp’ azon egyszabadal'ommal

'birnak amazoldaal , es az O'rszágnab legföbb ‘Щёт

Ísegeire emelLedbet-nek érdemeih'állal. Ide tar‘

шина!‘ általjàban minden `Rendiséges Egybazialc`

mind dijjolsra, mind egyéb szahadságailira nèzve

azon lsiilönbséggel, bogy a’ Szemelyes iigyelsben
az Egybázi Törvenybatöság alatt vannalu, _’av a’

'tzeg‘eres hatalmasliodás miattfejeket el nem vesz

tik, banem ‚ valamint a’ Её Papok, dijjolilial valt

ják, meg azt: es tanúbizonysâgot teven , тыс‘

lfeltesmerete’ tisztaságára eslliisznels. A’ Nemes

azabadságnak ereje рейды. Hog-y se Szemely

jet , se ertekjèt törvényes ideztetès, es mëggì'ö’

‘ ff

'o



entr f( n )_

zettetés nèlkíil letartóztatni nem szabad. Erre

miudazáltal а: Törveny me' ltatlanoknak iléli a’ Fel.

se ' Sertöket‘ a’ 'l'álxortól elszökïitteket- a’ szá~ ‘
g э э

mnt adható , чад)’ adni nem akaró‘Tiszteket; а’

Tsavargókat.; a’ gonoszlevökkel tzimhoráskodó

Bìrtlokotlanokat; a’ föbenjáró tetemènyen rajta

kaputt gonosztevöket. --, A’ Nemes senkinek mas

nak hatalma alá nints vetve ‚ az egy Ii'irályon ki

viil, kinek örökös Jabbagyi bivséggel le vagyon

lsotelezve. —— А: jószágát szabadon birja; ада!

kenye szerént ‚ а’ mint aka‘rrszapadon elbet , es

mimlennèmii,. akármi neven nevezendö adótól‘

Árpmitt: igy tehàt a’ Nemesi birtok `semmi terh

alatt sijnts. Á Magától a’ Nemes Ember se vámot,

se rèvbért, se harmintzadot, se más akárminéw

mii allot nem iìzet.. Ugyan azért a' >Magyar Ne

. messég, -ugy hozván magával a’sziikség, Hazájaç

és Fe'lseges Hiràlyja vedelmére fegyvert fogni,

es a’ Hazá'ban ш1а](10п_, a’ Hazán kiviil pedig a’

Hiraly’ költségen katonáskodni köteles. ~Tudni

való; hogy azon Szittyaí Magyarok, a' k-ik'Arä

pad '_Fejedelem alatt vitézkedtek, ‘в’ eze'ń Hazàt

szereztèk mind Nemesek voltak, ès igy ezt ma

gok birásàval megnemesitették. Deaz is bizo

nyos; hogy af Mag-yar Fejédelemnek batalmában

áll мода! szaporitani egyéb èrdemes Fèrjiìaknals

megne'mesitése àltal, midön ézeltet., vagy Тема
jószággal megajàndèkozza'; ‘(аду Iiirâlyi Levele

vel tzimerezì.; vagy az 'Idegeneket Hazafìakká

foga‘lja. Ezen utölsók az Országgyiilésén., au

nak_vègzèsei közfzé beiktatlatván, езду Országe

gyiiles'e, yagy a’ Felsèges Udvari Hancellária, ‚

vag‘y pedig a’NádOrIspàny elött meghiteztetnek;
‚" l f n \r n ‚ ', ' › 7

‘s a Ihralyl petsetes Levelet luveven., az Orszag

Hintstârjába- kèt ezer aranyot le-fìzetui tartoznak:

`és ha ezen kötelességet a' jövö Ors’zág'gyülésèig ‘

nem tellyesitik, а’ Hazaiìak’ 'számából kitöröltetf

.\.
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nek. A’ nagyobb jövedelmü Fö Papok ezer; a’

llìssebb jövedelmíi Её Papolc-pedig, és Hánono

lhola kè! лёг агапум az Orszàg’azáináralefìzelni,

es a’ hìtet letenni Lötelezt‘evtnek azon nyertt Нам’

zañságért. I

>A’ negysdilf Rendet teszik a’ llirályí ‚ ès Bâ’

nya Va'rosoh. Arpàd Fejedelem megszerezvén

ezen Hazát az ö Magyar Nemzetènek, mindjárl

b'izonyos Megyèhre osztotla ат, ’s mind egyilcè~
ben olly Várat rendelt, vagyujohan állitmt, a’

hol lalmék azon' Megyénelî a’ badi, és polgárik

dolgokban lèvö llormányo/zója. Azon Várahban»,

vagy mellettek olly Nep is volt , melly aïkatonás

kodàstól тем! lèvén , ' ’s a’ helyett adózván , a'

kereskedésben, ’s mesltersègel‘ben foglalatoshœl

dott az egész Vármegyének hásznárazazërt не!‘

Vár’ Polgárjainak neveztettek. Ugyan ezelfböl

letteh azutánn'az’elsò Hirályi Városolc, és Ne»

mesi szabadságra emellegtek. Eszt-ergom nyerte

el az elsöséget, mellyet'Sz. István `az'ö „алые. A

sèvel,` ’s megkoronáztatàsával várig fényesített

vala(` Fejérvár osztán épittetödvén, meg‘elözle

amaztz, ’s a’ Hirályolmalc ott lakásáyal, Loronáz~

tatàsàval , és temettségével jeleslledvén‘ , továbbV

hàrom вин esztendönél megtartottawezen (151565

sègét. Minellntànna Nagy Lajos az öHirâlyi la

lc'ásàt Budára helyheztette; ez leve osz,tán az egész

`Orazágnaln Anya Városa , mellynek: élœsségét

Európànak legföbh Városaiból ide vándorlogt Ide

genell is gyönyörhödve szemlèlték. Földes Ura

ságától tehátvalamelly lxözség felsz'abadíttatvàn',

"s а’ Törv`ènytévö Hatalomtól Nemesi szahadságra

emeltetvén ., az ahban egyesült Polgárság egy Ne

mes Személyl титан, ЬаШнНуеЬ pedig Hirályi`

Vàros, és a’ Szent Korona’jószága.' Innét Tana

(во; szabadon „мат magának , a' ¿nelly Tanáts

Törvényhatósággal birván , ‘вы! а2‚6„Р01в‘ёг]а1
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ra nézve igazságos Rendeleteket; megfenyitheli

a’l gonoszlévöliet: de ha történelböl valamelly ár

“нам ilelne halâlra'; a’ Városf Birája , és egyèb
À Tanálsbéliek el_ve`sztik polgári vagyonjokat :

mellynek het része a’ Felsègnek , еду harmadape

dig a' штамп Ártatlan’ özvegyènekí gyerme

дедов!‘ ,‘ vagy egyéb Atyjafijainak juttatih. Mint

hogy pediç;` a’ Rirályi , vagy Bánya ‘Ни-03 egy Ne- _

_ mes Szemè‘lyt tèszen: azért az egész Város ha~

talm'asllodván, mint еду Nemes' Szemely, иду

lbííntettetik. VA'»liözönsèges jószágaira nézve;

зиме/1333’ а`ьаш1таз1щдёа, kárlékonyság, шаг

hák' el-vagybéhajtasa miatt, az ввёл Tanáts a'

Polgarsäg helyett a’ Vice Ispány eleibe idézte

lik: egyébliént is a’Nemes Vármegyének közjavi

Rendele‘teihez шить magát alkalmaztatni. A'

Polgároli' vagyonjára nèzve pedig` olly hatalma

vagyon a’ Városnalc, hogy a’ magvaszahaditr, ès

végsö intézet nèlkiil megholt Polgárnak vagyon

jât magához huzza. A’ Polgári jószág’ 4eladásá- \

nah a' V'áros'Törvényhaiósága elött hell meglen

ni; ès az abhavaló beiktatás két meghiteztetett

_ Pulgar elött тень. Igaz ulgyan.-l hogy a’lVàrosi

' Polg‘árisaggal senlfi magánosan meg nem neme

веды‘; mindazáltal szemèlyesen is szêpjussal hir

nali a’ VàrnsiPolgáx‘ok: mart а’ vámtól mentiels,

es dijjoh a’ Nemesekéhez hasonló. ЕМ; meges

mérvèn a’jó Idegenelr, a’ kik a'- Magyar удво

воДЬап Polgárolxhá letteli , mind szóval , mind tse

имейте! himutatják minden allialmatosságban,

hogy {газ Magyar Hazafìak.

l ' '

Il. .Szakasza

А’ Törbe'nyhozó Hatalomról.

v Ai Törvènyhozó Hatalom az elöadolt nêgy

B‘mdjeiben, és a’ meghoronázou Riràlyjában az

L.
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Orszagnak vagyon egyesíilve,: ygyaltorlz'isa,Vpedigv

annak az Orszag’„,Gyiilésénutörténih meg; а’

. mellyneh öszvehivasa Hiraly O‘Felaég'rèhez,y ито

-ziln .Hiralyi Levél által tehát bizonyos Varosba

meglìivatlatvan Szemèlyesen a’ Fö Papoh, -és az

Orszag’> Nagyjai; Varmegyènhént a'Nemesi liar;

иду дбгбпвёё’езеп a’lcaptalanoli; `Hiralyí, ’s Ba

nya Városolx; a' Runsagi Heriileteh, ’s az egye

siilt HajdlrVárosnlr. A’szerént az elsö hét Rend- `

ьёнейвзстыуезеп; ешешед pedig het ,hét МП
döttjeik altal jelennek meg nttanl a’ meghatarozott

idöre ‚ még tp'edig ugy, ho‘gy a’ Namesl Инте

gyèli'. liíildöttje-i birtokos Nemeselx legyeneh.

Mind ezels tchat egyìitt lévén , az el-sö hèt Bend

а’ Nador Ispany' Elödsége alatt egyih Szalaban ,1'

a’lmelly Magnasoh’ _Tablajanak mondatilr; a'ma

(‘й-Ь Szalaban рама , melly a’ Nemesi Bend’ Ta,

blajanah встанет‘, a’P'ersonalis, avagya’ Iii

ràlyi Jelenléiel’Személyese’ Elödsége alan ülnels

öszve ‘a’ tanà'tslcozásra: holott a’ mondott nègy

Bendböl ее)’ ычыазиоизёегепдейешёп‚ ez al

ial Kirâly O'Felsègênelc megjelenése alazatqsan ‚‘

дёгепейд. О ,Felsége megjelenvên a’ mind egy

Szalaba sereglett Rendei höztt az Oŕszagnak,` a’

Её Kancellárius altal, hi a’ Thrónus le'ptsöjén

¿lll-i çlöször еду Beszédet tart a’ Haza’ nyelvén `

az Orszag’ Ilendeihez:I os'ztan pedig maga szól'l,

’s altaladja Hiralyi Feltèteleit a’ `Primasn'ak , ld

is azîOrsvzag’ nevèvel liöszöntö'ßeszèdet mond a’

Iiíràlyhoz; ’s evvelltîmégyen О Felsége а’ Gyii

léSbÖl ugyan azon Hi-ralyi- pompaval , mint oda

jött volt. Азов -Hiralyi Feltételelr'eránt teh-at

~fOly a’tanalfodás el'eintenï: azulann aznhról , mel

lyelxet az Orszagvkivan Törvényülszabni. Egyik

'Tabla a’ masilmah lu‘ílönös llövetség allal jelenti.

igy‘ezê‘seit, mé рейд‘ ugy, hogy la’ Szószólló

mintlenlsor az lîgybázi Bendböl legyen.I Af dol

. l /

.ì
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война!‘ megegyeztetésére lsözíiléseliet is tartanalc

a’ Nador Ispány’ Elödsége' alatt: ligyan innen te.. _

mil. a' jelentès Hirály О Felsêge eleibe. Igy

minelt'utanna a’ Felsèg, es az Ország' Rendjei

megegyeznek az elö velt dolgoliban: ezeliTzilt~
kelyelibey szedetnelt , a’ Hirály által alálirattatnak,

’S ÖFeláége megjelenvèn’ a'liendek között, mint

elöször, ugy most is a” Fö Rancellárius mond

egy Beszèdet a' Наш’ пуёНёща’ 'I‘lirònus’ lép

'tsöjéröl; szóll azutann liirály О Felsége, ’s at’

adja a’ Törvény'esitett Vègzêselfet` a’ Nador Is

panynalc, és,ezzelfvègét azalsaszlja az Ország’

Gyiilé'sénel'.. Ez illy Vègezései az Ода-дева“ ц
I gyan azon Kiraly’y Vêgzemény-jeinek питающей,

.,a’ hitöl alóliratlattak volt azoh. Legnevezeteseb-l

hele ezek liöztt Szent [ан/{ш Hiraly’ Elsö I'iönyve,
Íés Második , avagy Jerusâlemi Andràs’ Aranyv‘égv

zeményje, Amazt ugyan Orszaggyiilésén lciviilaz

ô Fijahoz Imréhez, hi aldior Iizenharom eszten, -

dös vala, mint jövendö Magyar‘Riralyhoz intez'te

Szent Istvan: de mivel azionn, mint fundamento

топ, allapodnának a' Magyar Törvènye'li, nem `

май a’ Hirályra nézve, hanem a’ Rendeltre nézve

is elsö helyet èrdemlett az Ország’Törvényjei

ben. А’ bizonyos ‚ lmgyl Szent Istvàn Riraly’ ide
_l jében a’ Papolion Liviil , igen kevesen tndtakl Dea

liul a’ Magyarok hözöttz, söt meg azutan б! szaz

esztendövel is , midön meg irni se tudóttaz‘Or

‘szag’ Birája, Báthori lstvan. De, minthogy a'

Törvények Magyarul hozódtak1 ès hirdetödtek

и ‚ ámbar Dealml irattali бы“: , jól tudtált azokat

а’ Magyarok, és azol/.hoz ‘ах-жопы‘ magokat. Hogy

ypt‘rdig Szent lstvan D_ealml liez'dte irni az ô 'För-I

vènyjeit: arra ötet nem egyéb hina, hanem az

aliltori Európai Udvarolmak szolxàsa. Ezt osztan

a’ Iöb‘bi Hiralyaink is, noha nem egyr volt közt

tök a’ Deals nyelvben tudatlan, megtartottak ‚ ‘s

\

'

_

A\
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а’ Papoli által Deálml Yiratták `le Végzemenyjei.

мы, es Nemesitô, ’s elgyéb Leveleilset. A’bonnet

utóbb a` _liövelliezettg bogy' nem tudvàn a’ ,Tör-

venyehet, többnyire azolalsal _ellenlaezôleg visel.

' tel\_niagol\al a’ Hazafialt. Hazánk edes nyelvén

teliát elë adom itten mind Szent István Hirály’

Ditsö Hagyományját, mind Jerusálemi' _Andràs

шину’ Aranyvegzemenyjet. Igy vagyon amaz:

A’ Szent Háromságnah , es Megoszolbatatlan

__ Egységneli Nevêben. —

Midön mindeneket az Isten' alsaratjával tea

remtve, es az ö nyilvánságos elöintezesevel el-y

rendelve, mind az egneh terségen, mind a’ föld->
пей ezen terseges' 'I‘artomán‘yaibanl , az ertelmes

segnek ohossàgàval ermedni , es állapodnì tellye.

sen èrzem: ’s midön-.minden ez elet’ basznára,

es meltóságára az Isten’Hegyelr'neböl bôvsegesen

adattaliat; t. i. ljirályságolsat, Polgárfejedelem

ведем‘, vezérségehet, Fö IspánySágOLat, Fö.

Papsàgollat, es e'gyeb Méltóságolsat, rèszent Is

teni bagyfásolilial, es intezetelclœl, reszent t'ör‘

vèny ., удалён! igazlói, reszent polgári f_örveny

batóságolihal, ’s_n’ Nemesebbelmels, es Oregelh

bclineli ._tan'àtsàval ,- javallàsaival lsormányoztatnj ,_

_oltalmaztatni., megosztatni ‚ öszvesíttetni ‚ látom :l

es midön minden Bendelxet mindenii'tt, akármì‘

meltóságnak legyenek, nem taak batzerjeilmek ,

harátjailmah», szolgájiknali, banem Fijailmalc is,

paranlsolni, tanátsolni , javallani,bizonyosan tua:

dom : en sem reslellek, êdes Шаги! mig elek,

ynelied tanúságolmt , рагамвоьюда! ., «tanátsoltagí

es j_avaslásokat lieszíten-i , mellyehkel. ya’ te eleted’

neltv , es Alattvalóiidnak erlu'iltseit ékesít’sed, mí

Щи‘ a’ мышью‘ engedelmevel en utánnam ‘ваз;

országolni. Il-ozzád illendò pedig az , bogy мои

galmatosan , es alltalmazott ligyelemmel megôriz

zed Atyâd’bagya'sait; az [знай Bönsességnal.
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Salamon által жен ezen'intése szerént: Hallg'astl, '

iiam., az Atyád’ oktatását, és el ne hagyjad az

Anyàd törvènyjét, hogy kedvesség adódjon a’

fejednek és megsokasodjanaki'aletednek esztendeji.

Ezen èrtelmes mondásból tehát megé-rtheted7 ha

azokat, mellyekre tég'ed Atyai buzgósággal ok
tatlak , megvetended (a'mi távol legyen) Ahogy

többe Istennek, ès embereknek barátja nem Год-за

lenni. Halljad pedig a’ parantsolat általhágóji.

nak engedetlenségét , esetét ,. ès veszetlelmét.

Adàm ugyan , kit az Ur 'I‘eremtö , es minden al

kotmànyok’ Alkotója, а’ maga hasonlatosságàra

formált, ès ötet`a` mindenes méltóságnak örökö

sèvé tette, elszaggatta a’parantsolatok’ kötelêt r,

’s azonnal elvesztettea’ méltńságok’ felsegèt, es

lParadìtsomi Мыши. Az Istennek választott, _és

szeretett régi Népe is, mivel a’ parantsolatoknak

az Isten ujjaival szerkeztetett köteleit szèllyel

tèpter, azéri különb'félekêppen veszett el: теле!

ugyan a’ föld nyelte el; теле! ismét а’ pusztitó

emesztette; ès egy rèsze egymást öldöste-le. Sa

lamon Fiiajs, megvetvén Aty‘jának békességes

мах/ай: ‚ és kevélységgel felf'uvalkodván, az Atyja’ ›

`Аоз1ога belyett kardvágásokkal fenyegette a’ Nè

' pet; azért sok roszszakat 7szenvedvèn Orszàgà

ban ‚ utóbb lealáztatott. ` Te veled ho'gy ez ne töt

tenjek, Fiaml engedelmeskedj nékem : gyermek

‘аду, aîgyönyöriiség'ek’ szolgája ‚ parnàn nyu

godó», ápolgattatván., ’s-minden gyönyörii's’égek
beu neveltetvén, .a’ táborolzásokat, fáradtságot .‚

és a’ kiilönbféle Nemzeteknek robanásait nem.érez

ted, mellyekben én mâr majd egész'êletemet e1

töltöttem volt. Mar itt az ideje, mellyben né

ked nem minden ba a’_ pz'irnák’ puhaságait, mel'

lyekgtéged tompává, és Il_ényessé tegyenek ‚ kell

áhitanod -hol az erköltsök’ rontása', ’s а’ «einer

táplálása , ’s megve'tése a’parantsólatoknak- llß~`
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`«z/íilnöd , melly a’ te èrtelmességedet azolira, mel
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lyeliet »én parantsololi, iìgyelmeztesse». Ezeliet

l tehàt elö beszélvèn, térjiinli а’ feltett tárgyra.

I. Tz i L li ely. A' megtartandó Найти/ш

Hitt-Öl. ` i ` ~

Mivelhogy a’Rírályi Méltóságnali Rendjére

tsak az hivölmek, és a’ Hatholilia Hitte'l jeleseli

nek Не" епхеНюдпЁ: azért a’ mi parantsolataink

han az elsö helyet alSzentI Hitnek adjuli. Leg

elöször parantsolom , tanátsolom , *javallom édes"

Fiam! ha tisztességet akarsz a’Rirályi Horonának

szerezni; hogy a’ Katholilm, ès Apostoli Hitet

olly gondossággal, ès örizettel tart-sad, bogy

Istentöl nêlied adott minden Ala'ttvalójidnali pél

dát adjál, ’a minden Egyháziak méltán uevezze

nek кеды] а’ Reresztény’ ‘Vallás’ igaz Férjfîjánali;

пену мыши ‚ bizònyos légy ahhan , nagy Herm

tényneli', vag'y Anyasz‘entegyház’ Fijának nem

mondatol. Mert a’ kik hamisan hisznek, ‘аду а’

‘ Hitet nem tellyesitili, 's nem éltesítili jóságos

tselelœdeteliliel (mivel a’ Hit tseleliedet n‘êlliíil

holt) sem iltv tiszteségesen nem' orslzágolná‘k, sem

az örök Országban, vagy Horonában részt nem "

‘вашей. На pedig` megtartod a’H’i'tnell. paizsát;

birod ai idvéssé/gnelgsisaliját is. Am ezen fegy'

vereliliel fogsz erányosan hartzolni a’ láthatatlan,

és látható ollensëgek‘ellenllMert az Apostol mond
А ja: `Meg'A nem lioronáztatilil, hanem ha hi törvény

szerènt tusaliodili. A’ lHit tehát ,v a’mellyrölszób'

` lok , ez az : Hidd erösen , és liétség nêllu’il tartsd; n

hogy a"Mindenható Atya Елец, minden teremt- À ‘

ménynek Alliotója; es az ö egyetlen egy' sziilött l

Fija, a’ mi Urunk Jésus, Ш az Angyalhirdetèse

szerént, Бай: Máriától „(Певец , és az egész Vi
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‚ lag’ idůességévérlvaz aleasztólleresztl‘án szenverlettf

es a’ Szent Lèlek, Li a` Profétàl'. , :s Apostóloli,>

ès Evangyelisták által szóllott; еду I_ökèlle'le's ,_

megdszolhatatlan Наша Istenség legyen. Ez a’

Hatlfolika Hit (mint Allian’àzius mondja) mellyet

balli hivenv, és erösen nem hiszi , nemidveziilhet.

Ha v'alaha talállatnak a’- teA hatalmad alatt (a’ mi `

távol légyen) hik a' Szent Hélromsàgnak 'ezen

egys‘égét megosztani, газу Ыззе'ЬЬПеп-й, vag-y `

öregbite‘ni tö‘relcede'nde'nek; ludjad, hugy ezek'`

Fö eretnek’ szolgáji, ’.s nem az Anyaszenlegyhàz’

fìjai legyenek. Az ollyakatl pedig` se ne' tápláld .‚

se ne vèdelmézd; ne hogy te is тьмы tarlaui

Мытищи]. Mert ez illy Ferjliak a’ Szent kHil

nek fìjait egèszen lmegvesztegelik„v_és az'Anya.'

szentegyháznak ezen úi Nèpét szïörnyen meg->

rontjáli; ’s el ig fogják oszlalni. Ногу ez ne les _

gyen, föliéppen gonduskçdj.

Il. >Tulln Az' Ánya'szent'egyházróll. 8f?. Ею?‘

yházi Hama/i` tartandósága'ról. e

\
‘

\

_ A’> Hirályi Házlian‘ ugyanl‘a" Hitv тали‘,- azï

Ányaszentegyház tartja a’ màáodilc helyet, melly~

elöbb а’ ‚ы ЁеййпШЫ‘, tudniillik a’ Kri'sluslól

vetemênyezletett; _ Osztán az- ö Tagjai ,— ugymint '

az Apostoloh , és Szent Arlyák'à-ltal elplantàliax'ou,

’s erösen èpiuetelt., és az egèsz yilágra мишен

йетепд ’S ámbar mindenha nj magzatot „шт-щ’

Ь12опу0з‘11е1уё1юп mi'ndazáltal az ö régiségèyel

jeleslledilc. Ez pedi-g, édes Fiaml- a’ miBirodal.

xnunlihan meg` mint fìatalyés „дама hir‘dettetik;
ug‘yan â‘lzèrtv vlgyázóbb, és nyilvánságosabh öri

zökre vagyo'n sziilxség‘e, ne hogy a’ jó , mellyet

а: lsteni Regyessèg" az ö megmérhetetlen írgalf

massága àltal nékíinlx èrclemetlenelmek ajámlèko-f

ты ,f a’ te tunyaságiod ,i restsèged, eshivalllodá. _

sod

f . 1 l

, к.



¿sod altal elrontassélx, és semmisittessêlc. Mert

a’ lli ltissebhiti, vagy rutalmazza az Anyasze‘nt

egyli'áz’ mèltóságat, az a’liristus’ 'I‘estét идем

zilt tsonltltani.’ Ugyan is az Ur maga m'çndotta

Péternelt, a’ М! azon Anyaszentegyhaz’ Orizöjé

nek , és Mesterènek rendelt: Te Péter vagy, és

e’ liöszálonufogom èpiteni az én Anyaszentegy

hazamat. Onnön magat nevezte u-gyan Löszalnalt;

de nem fa vagy ltöegyhaznalc mondotta a'magan

épittetettet; hanem a' megvaltatott Népet, vá~

lasztott Isteni Nemzettséget, a’ hittel olttatott,

Leresztséggel mosatott, és Hrísmaval [tenete-tt

Nyájat mondotta a’ magán épittetett Anyaszent- l

-egyhaznalg és nevezi. Ha И holdogtalan ezen

Anyaszentegyhaz" Tagjait, ‘аду Мздедей meg

_boranlsoztatja5' az Evangyèliom’hagyasa szerént,

mèltó az, hogy egy malomltö köttessélg, a’nya

Lara, ’s elmerittessék a’ tenger’ mélységébe; az

за: vettesséls le a’ hatal‘om’ mèltóságáról., ’s ma_

radj'on az Igazalt’, душевным ими, arra’ vi

lagi nyomorusagban, mint a’ Pogány, és Publi

Миша. Es ezért, édes Fiaml buzgó igyeltezet

tel lxell vigyaznod naponltént az Anyaszentegy

hazban, hogy nevehjélf az inkabb, ‘mintsem fo

gyatlmzást szenvedjen. 'Elsöben is innét monda

tanok a’ Hirályolc Szentségeselmek, mivel az Á

_ nyaszentegyhazat'öregbitettéln Ezt tseleltedd te

is, hogy a' te Horonad' ditséretesebb, ’s életed

boldogabb, és hoszszabb légyen.

III. Tzilx., А’ Püspök' nezzeze’se'röl, ё: a’ F6

Papoknak çzdandó tiszteletröl.

y A’ Riralyi Szélfet êltesiti a’ Fö Papnll’ rend

"je: ès ezzel a’ Hiralyi Mèltgisagban a’ liarmadils

helyer birjak a’ Fö Papolt. Edes Fiam! ugy‘örizd

azon Oregeltet, mint szerneid’ fényit. Ha aztllfn4

Magyarok “тенге. В
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па!‘ sziveît birandod; nem lfogsz félni ellensége

idtöl. Ugyan is azul'. a' midôn téged tisztelnele,

b'atorságos lejendesz mindeneliben: azolmali imád

saga fog tèged a' Mindenható Istennelt ajanlani.

Mert azokat rendelte az 'Isten az emberi Nemzet’

Örzöjivé, ès a’ lelkek’ vigyaz‘ójivá, ’s az egégz

Egyházi Mèllósagnak, ès lsteni Szentsrégneh Sá

fáraiva, ès liiszolgaltatójiva. Ám под nélln'il

nem rendeltetnek Iiiralyok, se Fejedelemségek,

Azolmak közbenjárulasa által töröltetnek el az

emberek vètltei. Ha azokat tölselletesen szereted:

ltétség kiviil tennen magadat orvosol'od, és tisz

teségesen kormanyozod a’ te Országodat. Mint

' ‚Воду azolmah liezeibe vagyon adva a’ halalom,

benníinhet a’biinôliben megkötözní., és a’biinöls

töl feleldozni. Мех‘! örök s_zövettséget szerzett

veleh az Isten ‚ ’s elvalasztotla öliet az Ember-elt

töl, ’s az ö Nevének, és Szenlségéneli részessei

vé tette; ’s feddödéseiltet megtiltotta az embe

relaneli, Sz, David Hiraly által mondván: Neil

lessételf. az'én kenetteimet. Az illeIi pedig az

lsten’ Henetteit, hi az Isteni , és Egyhazi rende

lés ellen a' Szent Bendii Fèrjiiakat hamis vétke

sítéseldael motslsolja, és nyilvangyalazza. А’ mit

lenèked tselekedni, tellyeaséggel megtiltols, ha,

holdogul~ akarsz élni, és tiszteségesen orszagolni.

Mert ezeliben leginkábh megba'ntódilc az Елец.

На törtènetböl ‘Май! ezek Идиш, а’МВгб! van

a’ beszéd , feddêsre méltó vitelsbe esend (a' mi tá

vol légyen) feddmeg ötet haromszor, nêgyszer,

teliözötted , és ö maga Lö'zött, az Evangyeliomi
parantsolat szerént. yl'la alsltor nem aliarja hallani

a’ titltos intéseliet, nyilvansago'sold‘al hell èlned,

ezek szerént: Ha meg nem hallgat téged; тона.

_meg az Anyasze'ntegyhaznak. Mert ha te ezen

rendet megfogod Iartani: vatig felmagasztalod

va’ Ie, ditsôsséges Боковые‘.

i



*C 0 )__- « ' 259

IV. Типа. Az [став/г, e's Za'szlós Uralt’ e'r.

demlezt нищеты. ' ‘

Negyedik elxessége a’ Hirályságnah az Elö

dölmeli, Zászlós Uralmalt , Её Ispanyoltnali, Vi.

tezelsnelf, Nemeselmek bivsege , erössége, sereny~

sége, nyájossága, штат. Mert ök az Or

лёд’ oltalmazóji, az erôtlenek vêdelmezöji, az

ellenségek nyomvasztóji, Birodalrnak öregbltôji.

Azok neked Fiam! Atyáid , ’s Atyádliai legyenek.

Ezek hözzül рейд‘ szolgaságra вел“: se ejts, se

szolgànal'. ne nevezz. Vitezliedjenek azok nelied,

ne szolgaságoskodjanali. Mind ezelten barag, Le

velysêg,_ és irigyseg nelLiil, beliességesen , ala
zatosan, sŕzeliden uralliodjál, eszedben tartván

mindenlior; bogy mindnyájan az emberel'. еду’

misegüek legyenek: és bogy semmi fel nem emel,

banem az alázatosság; es semmi le nem aláz, ba

nem a’ bevelyseg', es irigyseg'. Ha bélaességes

»lészszgalslcor mondatol Rirálynali, ’s Hirály’ Fi

jánali, es szerettetni fogsz minden VitézeLtöI.

Ha baragos, lievely, irigy, beltetelen', es a’Fö

lspélnyoh` ’s Elödölî'begyett fogsz járni: bétseg

МИН a’ Vitezelt’ ereje a’ Iiirályi batalomnak el

gyeng'ítesere fog ìenni.; ’s másolara sza'xllitjal/` a’ te

Hirályságodat. Ettöl felvén, az erllöltsöh’ s‘ze

rével igazgasd a’ Её Emberek eletet ., bog-y a’ te

sz'eretetedtöl elfoglaltatván , mindenlior a’ Rirályi

Meltóságboz liaptsolódjanak_àrlbatatlanub es a’

te Országod mindenlxèppen hekesseges maradjon.

V. Тай Ь. А‘ bëkességestz'lres erÍxölt-se'neh mey

tarta'sáról, e’s az ite'let szo/ga'ltata'sa’ról,
\

A’ belœssegestiírés , es iteletnels megtrartása, _

ötödili élressége a’Hirályi Horonanali. _David Hi- _

и’! а ¿S Profeta ‘помпа: Islenl add a’ Rirálynakv

‘R _2
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a’ te itéletedet. Az ismét màsutt: A’Hirály’ tìsz.

tessége itéletet иены. Pàl Apostol igy szóll a’ bé

kessègestíirésröl: Bèkességestiirök legyetek min~

denekhez. Az Ur pedig az Evangyéliomban e’

képpen :V A’ ti bèkességestürèsetekben birjátok a’

ti lelkeiteket. Erre ígyekezz, Fiam! ha tiszte

lletet akarsz Riràlysàgodnak; s/zeressed az “Не

tet: ba а’ te lelkedet birni kivánod :‚ légy békes

aégestürô, Valabányszor, êdes Fiaml iteletre

тень iigy jön elödber, vagy Тег/выше! èrdem

let biinös; ne tiirhetetlenkedj a’ dologban; vngy

eskiivessel ne erösltsd, hogymegbünteted azt:

a’ mi állhatatlan , 6s vàltozó. Mert a' bolond fo

gadásokat megkell másolni.; vagy ne itélj te ma

Вы] ‚ nellogy a' te Rirályi Mèltóságod az alàbb

való dolgoknak igyeztetésevel megmotskoltassék:

banem inkàbb a’ fele dolgot a' Biràk eleibe 111116
jed, a’ kikre vagyon az bizva, hogy törvényjek

ezerènt itéljek meg azt. Ее!) biró lenni: öriilj

pedig Hirály lenni, és nevezödni.- A' békességes

Iiirályok országolnak: a’ békètelenek pedig tirán- .
nnskodnak. Migv peldiglen valami dolog , melly

nek megite'ltetèse a’ te Birályi Méltóságodhoz

ìllik, elôtted i‘orog; bekesség’estiire'ssel, ès ir

galmassággal, avagy szánakodással itêld meg azt,

bogy ditséretes, ее ékes légyen a’ te Horonád.

VI. Tzik. Az [degene/f' befogadásáról, e's

Jöveve'nyek’ tápláfása'ról.

Az Idegenekben, ès jövevény> Férjfìakban

olly nagy haszon vagyon, bogy mèlt’án a'Király'i

Mèltósàgnak hatodik helyèn tartathatik. Honnèt

nevekedett föképpen a’ Romai Birodalom; ’s ma

gasztaltattak , és ditsöittetlek a’ Bornai Iiirályok:

‘Lanem Воду sok Nemesek, és Böltsek oda баг

vegyiiltek különbkíi'lönbféle ‘темы Р Bóma pe
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dig maïnapîglan szolgaságban volna; ha azt Ae

neás Tsemeteje szabaddá nem tette volna. Mert

valamint az Llegenek a’ Tartományolmak lu‘ílönb
féle rèszAeiröl jönneli; ugy liiilönbféle nyelveliet,

és szoliásoliat, ’s liiilönbféle tudományoliat, ès

fegyvereliet hoznak magolilial; mellyek а’ lîirályi

Udvart mind èliesítili, ’s magasztalják; és a’ 11111

földieli’ lievèlységét megrettegtetili. Az egy nyel~

vii , ’s egy szoliásu Ország рейд gyenge , es rom.

landó. Azèrt meghagyom nèlœd, Fiam! hogy

jóaliarattal táplàld azoliat, ès betsiiletesen tar

tsad, hogy örömestebb maradjanalx veled, mint

másut lalijanali. Mert ha te elrontani, a’ mit én

épltettem; vagy elhányni, a' mit én gyiijtöttem,

töreliedel, liétsèg hivül legnagyohb'liárt fog szen

Vedríi a’ te Országod. A’ mi hogy ne’történjèk:

mindennaponliént öregbítsd Országodat; hogy a’

te Horonád-mindenelitöl nagyra betsiillessèli. `

VII. T z i lc. А’ Tanátsnah nagy hathdtóságáro'l.

A’ Rírályoli’ltélöszéliein hetedik helyet fog

lalja a’tanàts. 'Mert tanáts által rendeltetnek a'

H'iràlyoli, liormányoztatnali az Országok, 011211,

maztatik a' Haza,intèztetnel¢ a’ha'rtzoli, gyözede

lem nyerettetili, eliízettetneli az Ellenségeli, sze

reztetnek a’ Barátolh, épittetnelc a’ Vârosoh , és

az Ellenség’ Várai lerontatnals.l Milior van pedíg

haszon a’ tanátsokhan? Mert a’ balgatag, 'a пе‘

gédes, ès liöz férjñalitól (nélsem ugy látszili) nem

szàrmazhatnali; hanem fôbb , jobb, höltsebb , és

legtiszteségesebb Gregelxtöl hell azolmak lńnyi

latlioztatódni , ’s tölièlletesíttetni. Азы-1, Fiam!

a1. ifjaldial , és kevesebbè eszeselilieltanàtslmçni,

y‘agy tölöli tanátsot l‘èrni ne liivánj; hanem az

Oregehbelitöl, hik az ö йогой, ès böltsessègek

àltal kepeselc azon dologra. Mert'a'lìirályok’ta

l
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nâtstsaînak a’ Böltselr’ sziveibe'lœll zârattatnî',

nem a’ bolondoli’ szelessège àllal Lilerjeszleln-i.

Ha böltsehkel járandasz, bölts Иглы: ha bolon'

dokllaljàrsz lnelsz, azokhoz года: társaltatni; mint

а’ Sz. Lèlelc jelenti Salamon állal: A’lú böltselr

hel jár7 a’ böllsels’ barátja lèszen7 nem is leszen
i hasonló a’ bolondoLhoz. Dávid is énellli: A’

vSzenltel нем lészsz, ésaz elfordulltal ell'ordulsz.

E' felett: mindenih laorhoz valaminö dolog illik,

ahban gyalcorolja magat; ugymint: az ifjah' a’

fegyverben, a'tisztes Oregek a’tanálsohban. Ep

реп mindazáltal nem hell az ifjallat hireheszleni

a’ tanátsokból. De valahányszor velekl шишек

fogsz tarlani , hamind allialmaslégyen is‘ az, meg'

is-azl mindenlior a’ föbheh eleibe adjad; hogy `

minden tselelœde‘leid а’ höltsesség’ темы.“

legyenek szabva.

VIII. T z i k. Eldôdeíket Ífôvesse'lf , e's Atyjaìls

па’: engedelmesliedjenek a'lFialf.

Az Eldödök’ hövetése a’ nyoltzadik helyet

bil-ja a’ Riràlyi Méllóságban. А’ Hirálynah leg

nagyobh (liszére vâlni esmèrjed az elötle volt Ri

ràlyokat, ès tisztessèges вышлю: Lövemi. Мех‘!

‚а’ ki az elhunyt Atyàlmak végzeményjeit megveti:

az lsleni iörvényeklxel se gondol az, ’s elvesz.

Mivel az Atyák yazèl‘t Atyálg, hogy neveljèk Fi

jaihat; ugyan azéri: а’ ЁЁаЬ, hogy engedelmes

lledjeneli Atyjaìhnah. A’ ld Alyjanak ellentáll,

lstenneh ellensège az. Mer! minden eng‘edetlenek

ellentàllanah az Islennek. Minthogy az engedet

lensègneh lellœ elszó‘rja a’ Rnrnna’virágait: az‘ért

az engedetlensèg,` az egész Országnah veszedelme.

Ànnallolláu'erì,l edes Fiam! a'te Atyád’ pal-aniso

latjait gyorsau tellyesitsed; hogy a’le szerentséd

mindeniitt Iliràlyi' módon igazgattassêk. Az èn
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sz-okasaimat Ugyan ‚ mellyehet latsz a’l‘liralyi Mél

tósaghoz illeni, minden ltétsèg nélltiil szabadon

ltövessed. Mert nehezen {едой ezen égallyai Or

szagot bìrni , ha а’ te elötted uralkodott Riralyolc'

szolaásának ltövetöje nem lèszesz. Melly Görög

igazgatná a’ Latínoltat görög szulcasoltlxal‘.7 vagy

melly Latin birna a’ Görögöltet latin мощной

lial Р зепШ se. Azèrt liövessed az èn azohásaimat;

hogy a’ tieid Иди! jeles ‚‚ az idegenelt Мёд! di

tséretes légyv

IX. Tz i k. Imádhozńi llsell; ё: míhe'nt. ‚

Az imadsag’ gy'aliorlasa legnagyobb eszltöz

lése a’ Rirályi boldngsagnah: ès azért ltilentze~

dilmelt hirdeti a’ Riralyi Mèltósagnak kilentzedes

'szere. A'sziintelen való imadaag a’bíinöh’ler‘no

sasa, ès eltörlése. Te рейд, Fiam! valahany

azor az Isten’ Hazába -gyorsallnodol , hogy [мам

imadjad.; a’ Riraly' Fijaval,` Salamonnal , te is Hi

raly ,mindenlmr mondjad: Ríild-el, Uram! a’böl

выведет а’ te nagyvollodnak Szèkétöl, hogy ve

lem légyen', és velem munltálkodjéh , hogy tudjam,

mi lègyen kedves nalad minden idöben. Ismêtt
Uram Atyam, ès életemneh lstene, nev hagyj en

gem a’ gonosz gondolatban. A’ szemeimnek ne

adj ltevèlységet, és minden gonosz lfivansagot

'tavoztass-el tôlem. Veddel tölem a' штат“,

ès a’ szemtelen, és tisztatalan lèlelmelc ne adj en

gem , Uram.l Ezen imadsâggal élének tehat a’ré

gi Riralyolxl Te is Ugyan ezzel Ы]: hogy az

Isten méltóztassêk töled eltavoztatni minden vêt

lieltet; ’s mindnyájolitól leggyözbetet-lenebb Hi

ralynah neveztessél. Hönyörögj az erant is, hogy

elüzze tôled a’vtunyaságot, és tompasagot ; `s adja

'nëked bövségèt mindemjósagos erlcöltsölmelt,

mellyeltkelminaenlátható és lathatatlan Ellensée
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gehen diadalmaslmdjal , hogy hátorsagos, és тем:

lévén az Ellenségelmeli minden rohanasatól, miu

.den Alattvalójiddal, a’ te ‘детей’ folyasat heltes'

sèggel_végezhessed.

X. T zi li. А‘ Ífegyessegröl , e's irgalmaascigról ,

’s egye'b4 jóságos „дыма/„ы.

A’ jósagos erltöltsök' szere élcesiti a' Hira

lyolt Нож-опыт, es a’tiz Hagyásoltban a’ tizedik

hely'en rendelödils. Mert az eröli’ Ura, ö а’ Кё

ralyolf.’ Hiralyja. Valamint tehát az ö Mennyei

Seregénelt tellyes volta a’ liz Rarollhan all; ugy

a' te eleted’ folytatasa tiz Hagyásolton allapod

jélt. Sziiltséges , Воду а’ Hiraly liegyes, irgal

mas, 's egyéb jósagos erliöltsöllliel bövevllledŕ'r`

és èlies lègyen. Мех‘! az istentelenséggel ‚ és ke

gyetlenséggel mntsltos Iiirály hijában tulajdonilja

таз-Мак a’ Hírály nevel; minthogy Tyrannusnak

hell те! mondani. Azért tchat, édes Fiaml èn

szive'mnelc gyönyör'iisége! leiendö Tsemetémnek

reményie! kérlelc, llötelezleli, hogy mindenliép.

pen ., és mindeneltben a'liegyességgel тента"

nem tsak az Atyaiisaghoz , e's R‘olionsághoz,vagy

,Elödökhöh ‘аду УезёгеЬЬеж, vagy -Gazdagolh

hoz ‚ `vagy Szomszèdollhoz, vagy Hazafialihoz,

légy liegyelmes, hanem a’ Hülföldielihez is, és

~ minden te hozzàd jŕivöhhöz. Мех‘! legföbb hol

vdngságra ‘юге! а’ liegyessèg’ tseleliedete. Legy

irgalmas minden eröszaliot szenvedölfhöz, min

denlior a’ te sziveden tartvàn az Urnak ama’ pél.

(Кайф: Irgalmassagot akarok, és nem aldozatot.

Beleességtiirö légy mindenelthez, nem {зад a`ha..

talmasoltixoz, hanem a' hatalom nélliñl lévölih'ôz

is. Végre: nehagy Iéged a’ szerentse igen Те!

emeljen ‚ vngy a’szerentsétlenség lealázzon; erö

aen all). Légy alazatos is, hogy Isten felma'gasz
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„по“ teged itten, es a’ jövendôben. lLeg'y em.

herseges, es senleit szerfelett meg ne biintess,

vagy` liárhoztass. Legy пена; bogy az 58112558‘

gal soba ne ellenlcezz._ Légy tisztessegesliedö;`

bogy Lészakarva valaliinelc soba gyalázatol ne

oliozz. Legy szemermetes; bogy a’bujaságnak

minden bíizet ugy lieriiljed, mint а’ bal."il'ösztö~Í

net. Mipd ezen elöbozattaltah Leszítib fel a' Ili
rályi Богом“; а’ mellyelc nelliiill sem itt nem or

„Адепт! senhi, sem az örök Orszàgba be nem

juthat.y

l

Jerusalemi Andrés Aranyvegzeme'nj'je.

A’ Szent Háromságnali, es Megoszolbatat

Ian Egységnel'. Nevében.

Andràs Isten’ Iiegyelméböl Magyar Ország’,

Dalmátzia’, Iw'roátzia’, Ráma’, Szervia’, Gallitzia’,

es Lodomêria’ öröliös Hirályja. Mivel mind a’mi

Országunl.’ Nemesseineli, mind egyebelmel'. sza

badsága, mellyet Sz. István Király rendelt, ne

melly H‘irályolmak batalmassága által, majd ön

nön baragjokat liövetven ., majd pedig a’ gonosz

emberek’ bamis tanátstsaira íigyelmezven, ‘аду

tulajdon nyereßegeiliet4 vadászván, igen soliabbaq

megsértödött vala; gyakran magok a’Mi Nemes

' seinli elöttů'nk volt Iiirályolinali, es a’ Mi Felse

`giinlmeli шеи енедёгёведдй, es könyörgêsel‘bel

fárasztották Orszâgunlí’ belyre állitása' vegen»

Mi tebát az ö liéréselmelt eleget Мат/ё" lemli

mindeneliben, a’ mint tarlozunk; hiváltlieppen

mivel Mi. es ö lcözöttöli ezeránt mar ‘бы’ izben

nem lxevés izetlensegeh származtanak; a’mil, lwgy

a’ Rirályi tisztesség tellyesebhen megtartassèli,

sziikseges eltávoztatni; (mert senki egyeb által

jobban nem tétetili, mint ö általok) megßdjllk

mind ezelmeli, mind Országunli’ egyeb Emberei
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nek azon szabadságot, mellyel Sz. István adot!

vala. Egyebeket is a’ Mi Országunk' állapotjànak

belyre àllitásàra basznosan int‘ézíink, e’ szerént:

I. Tzik Bendeljiìk; hogy esztendöukènt Sz.`

István Iiirály’ napját, hanemha sulyos dolgunk

erkezénd, vagy betegség által gatoltatnánk, Fe

jérváratt {ах-Юлий innepelni. Es, ha Mi jelen

nem lehetiink; a’ Nador Ispány minden Менее‘

kiviil ott lészen helyettíink: ’s képíínkben' meg

fogja hallgatni az ügyeket; és oda minden Ne

mesek, а’ kik akarnak, szabadon gyüljenek, П.

Akariuk azt is; hogy se Magunk, se következö-V

ink valaha a’ Nemeseket meg ne fogbassàk, vagy

’kárositsák valamelly Hatalmasnak kedvéért: ha

Над elöbb nem idéztetnek, és tetteikröl törvé

nyesen meg nem gyözettetnek. III. Ismét: sem

mi adót7 se lszabad pénzt nem ‘семь szedetni a'A

Nemesek’ telekein. Se Házaikba, se Majorjaikba‘

bé nem szállunk, hanemba hivattatunk. Az Egy

bázok’ Népeire se vetünk tellyességgel semmi

зад! is. 1V. Ha valamelly Names, fìú nélkiíl ki

' halánd; birtokának negyedét a’ Leánya nyerje el:

a’ fennmaradtról tegyen rendelést ., a’ mint ö akar

ja. Es, ha megelôztetvén a’ haláltól, rendelést

nem tehet; a’Rokonai , kik ô hozzá közelebb va

4lók , ‘nyerjék el: és , ha éppen semmi Nemzettsége

se volna; a’Rirály nyeri el. V. A’ Fö Ispányok

a’ Nemesek’ telekeiröl itéletet ne tegyenek , ha

nem ha a’ pénzek', és tizedek’íígyében. A’ 7:11‘
" nagyok éppen вены: meg ne itéljenek ,i egyèb a’

magok Váraiknak Népeit. .Az Orvokat és Hóbor

lókat а’ Hirályi Birók itéljék meg; mintlazáltal

a’ Её lspány Elödsége alatt. VI. Ismét: az egy

beeskíídtt Иерей nem nevezhetik az Опыт‘, a’

mint мощей vala. VIL Ha рейд‘ a’ Iiirály az

Országon kiviil akarja vezetni Неба“; a' Nemesek

nem tartoznak vele lnenni, hauemba 'I‘öle Бык:
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tetnelt. Ё: а’ viszsza têrés utánn róloli Hadîitê

lelet ne tegyen. Ha pediglen más rèszröl lmdvjö

vend az Országra, lsözönsêgesen mindnyájolmak

lcell táborozni. Ismèt: ha az Országon liiviil а

1‹аг]и1‹ а’ Hadat vezetni., és a’ Haddal lsöltelae- t

ziink , mindnyájan , a' ldlc Megyélnet hirnak , a’ mi

pénziinliért tartoznali veliínk menni. VIII. A’ Ná

dor Ispány a’ mi Országunli’ minden embereit 1111

lönbözetlen megitélje. De a’ Nemeseli’ íigyeit,

mellyek fejvesztést, vagy hirtolioll’ rontásât ille

1111:, а’ Hirály’ tudta nélliiil el nem végezheti. А’

Biràk pedjg Helytartólcat ne tartsanak , hanemha

egyet а’ magoh Udvarában. IX. A’ mi Hirályi Ud

var Biránli, miglen az Udvarhan marad, mind

nyájoliat megitélhet, és az Udvarban Iiezdett U.

gyelœt mindeniitt elvégezlleti. De a’ maga tele

lién maradvàn; liözbirót nem rendelhet, se nem

idèztetheti a’ Iîeszellet. X. Ha valamelly Jobbágy

(Zász'lós Ur) Tisztségben lëvén, a’ hadban'èletét

veszti; annak Fija, ‘аду Testvérje illendö‘tiszt

sèggel jutalmaztasséli. Ha ugyan a’szerént végzi

életèt a’ Nemes; annali Fija, mint а’ 111гё1упа11

1е\з211\ ‚ megajándélioztasséli. vXI. Ha idegenelc,

` tudniillik jó emherek ., az Országba jövendeneli;

az Ország tanátstsa néllu'il mèltóságolira ne emel

tesseneli. XII. A’ megholt, vagy halàlra liárhoz

tatott, ‘аду a’ bajviváshan elesett ‚. vagyahár.

mint liimullt Férjelmeli Feleségeili az ö jegyru

hájoliban meg ne hárosittassanalc.vv XIII. A’Joh

bágyok ugy Iiövessèlc az Udvart, ‘аду аЬёт-Ьошё

mennek; hogy a’ szegények ne nyomorgattassa.

nali, ne I‘osztogattassanali'általoli XIV. Ha va

lamelly Vin-nagy az ö Várnagysága’ minèmiisége

szerènt magát tiszteségesen nem viseli, ‘аду az

ö Vara’ Népeit rongâlja; az elídegenitett jószá
gok’ viszszaadása mellett, gyalázatosan çaz egész

Ország elött foßztassélf~meg méltóságától. ‘ XV.

l
\
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А’ Lovászoli, Petzéreli, Solymâszolc ne meré

szeljenek bészállani а’ Nemesek’ Majorjaiba. XVI.

Egè'sz Vármegyèliet, “аду адёгшену Méltóságo

hat nem fogunk örökösen telek,vagy birtok gya

nánt adnì. XVII. Bírtolcaitól is, mellyel‘et va

laki igaz szolgálattal nyert vala, valami idöhen

'meg ne foszlassék. XVIII. Ismét: a’ Nemesek,

Töliinlc szabadságot nyervén ‚ szahadon járulhat

nah a’Mi Fiunlihoz, mint nagyobbiktól a’ Lisseb..

Мыши, nemis rontatnak azért az ö_birtokail4. A,"

Mi Fiunls’ igaz itèletêvel liárhoztatotlat, vagy O

elôlte Везде": íigyet, mig Az elött vége nem ага

had, nem fogjuk elönlibe venni: se viszonlag a'

Mi Fiúnll. XIX. A’ Várali’ Jobbágyai a' Sz. lst

vántól rendeltetett szabadság szerént tarlassanali.

Haspnlóliéppen az Idegenek is, aliármi Nemzetf

béliek , az eleinlen nélcik adatOtt szabadság'sze

rent tartassanalx. XX. A' tizedeli eziislön meg ne

váltassanali, hanem о.’ тёпьа’ föld hozzah hor,

шагу gahona vetemény beadattassanak. Es, ha

a’ Pliispöliöic ellen! mondandanali; nem fogjuk

вы segiteni. XXI. A’Piispöliöli a’ Nemesek` te

lelieikre a’ mi Lovainlmak tizedelcet ne adjanali:

sem az ö' Népeik a’Iiirályi telelœhre az ö Наед

jeilcet hordani ne Запонки“. XXII. ‘Ismét а’ mi

disznainlc a’ Nemesek’ erdeilœn , ‘аду _1‘ёЦеН‹еп

ne legeltessenek', azolmah aliaratja ellen. XXIII.

Ещё‘, а’ mi и] pénziink esztendö által bétsben

trartas'sél‘, egyik Husvéttól fogva a’másik Husvè

tig. Es ollyan tizesek legyenelc, a'millyeneli vol

tak Béla Ilirály’ idejében. XXIV.Pénztár"I‘isztjei,

Sóadósolc, és Adószedök a’ mi Országunlc’Nemes

sei legyeuelc. Izmaelitálc, és Zsidók nem lehet

пей 32014. XXV. Ismét, a’Sólf’ az Ország' lcöze

pén ne tartassanall, hanem tsak Zaboltson, Re

gètzen, és a’ Véghelyeken XXVI. Ещё‘; birm

до!‘ az Orszàgon ШИН ne adattassanak. Ha va
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lam elly eh ajandêhoztatnah, “аду eladattah , az Or

szag’Nèpéneh hivaltva viszszaadattassanah. XXVII.

.A9 Marturoh Kalman ‘Ей-Шут! 'rendelletett szohas

szerént fizettesse‘neh. XXVIII. Ha valahi' rendel.

Мне“ itélet altal harboztatott lészen , semmi Ha,- '

talmas ötet nem oltalmazhatja. XXIX. A' Её Is

panyoh tsah az ö Varmegyéjehjussaval élhetneh:

egyebehet a’ Iiiralyhoz tartózandóhat; tudniillik

a’ tsebrehet ‚ szarvas marbahat, adóhat , èsl a’

Varahnah hét részèt a'liirály nyerje. XXX.lsmèt,

ezen nègy Jobbagyohon, t'udniillih, Nador Ils

panyon, Banon , ’s a' Iiirály’., és Iliralyné Udvari

Birajin u hivíil, hèt. Méltósagot мы se bírjnn.

XXXI. Es hogy ezen engedelmiinhneh, ’s rende

Ièsiinhneh а’ Mi , ès hövetlfezöinh’idejehben min`

denhori ereje legyen; egybe irattuh azt hét par

Levelehbe, ’s Aranypetsètiinhhel megerôs'ítettiih : ‚

Ugy’, hogy egy par a'Pápa Urnah hiildesséh, ’n

ö azt Jegyzöhönyvèbe leirattassa. Mas'odih az Is

potalyban Fej'ervaratt; harmadih a’Templomban`

ugyan ott; negyedih a’liiralynal; ötödih azEsz

tergomi Háptalanban; hatodih а’ На10!ва11‹ёр\а_

lanban; betedih a' Nador Ispanynal tartasséh:

ugy hogy azon Irast висте elö'tt tartvan , se ma

ga nehibàzzon valamiben a’ fennmondattah höz

ziil, se a’ Hiraly’, se a’Nemeseh’, se masoh’hiba

zasaban meg ne egyezzen: hogy mind öh szabad

sàgban éljeneh; mind pedig ezêrt Nèhiinh, és
PIiövethezöinhneh mindenhor hiveh legyeneh, és

a’ Roronahoz таможен engedelmessèggel теща

bench. Hogyha pedig Mi, vagy valalfi a’ mi

Iíövethezôink közzül valaha ualamelly ¿dô

Ьеп ezen Rendele'sünhhel aliarám ellenhezni,

_ enneh ereje szere'nt sza'bad [ссуд/ел minden hü

se'gtelense'g' gyalázatja ne'llfül mind a' Püspö~

‚ИЗ/‘пей, mind más Jabba'gyolmak, ¿s Orszá'

¿funk Nemesseineh, [идей/ты‘, 's mindnyá
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‚одна,‘ , mòstani, e's jöuend'of'be'lieknek; ’s ma

rade'líolmah ellentállani, e's ellentmondani

Mine'hün/s, e's Höuetkezöinknek mind örökke'.

Вы! а’ Mi Udvari Hancellàriusunlt, Egri Prépost

lilétus’ ‘юге által a’ megtestesiiltt lgènek ezer lié!

száz huszdukettödilt eszlendejeben. ‘штате Y

méltó Janus, Esztergomi; Tisztelendö Ugrin,

Balotsai Erselt’ Пледы‘ Везё, Csanadi; Robert,

Veszprimi; Tamas, Egri; Istvan , Zàgrabißán

dor?, Vàradi; Bertalan, Petsi; Воина, Györi';

Beretzlti ‚ Vatzi; Vintze , Nyitrai :, РйзрбЬбЬ iden.

Orszaglásunltnak tizenhetedils esztendejében. ‘

J e y z é s. Minthogy ezen Aranyvégze'mény’ ut'ólsó
g’.l.‘ziltltelyénelt azon kifeiezése, melly l-I'ezdödilt

ezen szavalton: Hogyha рейд; ’a издают

ezelten: mmd ärò'kké ; több 'zendüléseltre абы:

alltalmatossagot; az Ország ezer hat szaz nyoltz- —

van hetedik esztendöben hozott Törvény által

eltörlötte аж. Azért, a’ mint oda fentláttult _

a' Hiralyi Esküvésböl ltihagyattatilt.

'IIL Szaltasz.

Az Ország’ hülöríêfe'le Ne'peirôl.

Az Orszagnalt nêgy IiendjeinV hiviil többfèle

Nêpei vannak a’ Magyar Hazánalt; a’ mint ennek

az itt elöadott sarltallatos Törvényjeiböl latliat.

ni. Nevezetesek valánalt azoll llöztt a’Varali’Job

hagyjai: a’ Мишей megesmértetésére „имея“

azon Varaltról érteltezni. Minden Megyében azon

 

Var, a’inellytöl vette volt nevezetét a' Vármegye, ‘

az urallcodó Fejedelem’ tulajdonàhoz tartozolt;

földjeivel, és telelteivel eg‘yiitt , а’ mellyelsnek

egy része а’ Hirály’ tsordajinalt, és nyajjainak

{ат-сдаёт vala rendelve:l más rêsze pedig Parasz

tolmalc, mint mezeí szolgalsnalt затон. а’ hilt

,nem ‘зад a’lu'izadótI hanem a’ Fejedelemnek, „
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’mint Földes Urolmak , a’ Dezmát , es minden Alatt

valóiA rovatalokat is kötelesek ‘спад lizetni. Veg

re 2 a’ уйма!‘ egyeb földjei a’ fegyverre alkal

matos Férjlialmak osztattak lli, olly töryeny alatt;

liogy под tsah fegyverrel szolgálnán‘ak, örizven

a` Várat, es báboru’ idejen a’ Fö lspány’Zászlója

alatt az Ellensèg ellen badalcozván. Ezelaböl àl..

lott мм: a` Fö ‘Ispány' Zászlóallya, Ваших-13 , n

‘аду Banderja. Nyilván темам pedig az; bogy

ezek minden Vármegyeböl öszvegyiilvén, derek

найдет-еде: tetleneh legyen. Ugyan ezeh szolgál

'tak a’ belsö tsendessegneh fenntartâsára is. Mivel

мы: a’ Var’ .lobbágyaiból ennyi baszna volna a.'

Hazànak: Sz. István Iiirály , ezen Magyar Hirályi

Birodalmi felállltója, azohat Iiiilönös, és majd

a' Nemesehébez basonló szabadsággal ajàndeliozta

meg. ~ Azért meltóságoli’ elvesztese alatt megtil

иной: a’ Várnagyolinah ‘Ни-ад’ illy jeles Nêpeit

huzni vonni. Uriigyösölanek is neveztettek ezeh:

mintbogy azon íiriigy alatt bi1-tak földjeilxet, bogy

Кедр/вне! szolgáljánal.. Ha мы“ fegyvereihet
letettelqazonnal elveszteltek földjeiliet. De lâh

van Ilirályaink, bogy a’Nemeselibez basonlóvi

tezségggl bartzolnànak az Ellenseg ellen: öliet

lioronlient a’ Nemesek liöze' méltóztattalc, ШИ

jeibliel egyiitt , ugy bogy a’ tizennegyedik száq'

zadban n_iegsziint légyen a’ Var’ Jobbágyok neve.

Innét nyìlván kitetszik; Liliet nevezzenek Tör

venyeinlc еду bely hirtolm Nemeselmeh: mint

bogy ezeh nem Váralcnak, Falulmak, ‘жду-163213

golinalt ‚ banem a’ Fejedelmi telekelœn neliik aján

delcoztatott egy egy Sessiónak , vagy belynelilet.
tek Uraivà. у У

f A’ Var’ Jobbágyaihoz basonló állapotnak vbl- _

tak ай Udvarno-liol‘, a’ Lik fölieppenv Sz. István

Hirály alatt keletlceztelg. Меж‘! Ez a’ Heresztenyí

szelidsegbez eppen nem днём tartván azt , hogyg'
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a’ Rx‘ilföldiek gyakorta Feles’égeik ‚ ’s gyermekeik.

 kel elfogattatvàn, minden különbség nelkül rab'

szolgaságra kènszerittetnenek: azokat , a’ kik tisz- '

tességes származásuak voltak , részént kivàltvàn,

részént Fejedelmi hatalmával ем", a’ magános

Urak’ kezeiböl kimentette, és szabadsàgrajuttat

ta :, ès , hogy нищеты1еЦе1езЦе1ю1 annàl kön

pyebhen szenvednèk, az Udvari szol’gálatra ren..

delte öket. Ugyan ezek, mivel az U'dvart min

denütt kisérnèk Udvari kiséröknek is neveztettek:

és azon okból , hogy az Udvari szo_l_gálat alatt

birnák telekeíket, mint iiriigy alan; Urögyösök

A,nek is. hivattattak, valamint a' Vár’ Jobbágyai.

Széllyel laktak ezek a’ nevezetesebb Vármegyek.

ben, hogy az Országot gyakorta eljáró, 's vis

gáló Iiirálynak mindenütt kész szolgálatjára le

gyenek. Hanem NagyLajos, a’ ki föképpen szor

galmatoskodott az ö Udvara’ fényessège eránt,

azon Udvarnokokat a’ kezek alatt voltt telekek

. kel többnyire az ö hiv szolgálatjokért örökösen

megajándékozta, és az Ország’ valódi Nemessei

közé méltóztatta: ’s ezzel azt tselekedte ‚ bogy

osztán nem mások, hanem tsak Nemesek fogla

latoskodnânak a’ Iiirályi Udvarlásban. Innét is

nem kevessé szaporodott az egy belyii Nemesek

nek száma. .

. Ezeken kiviíl meg több kiilönös Népei vol

tak a’Magyar Iiiràlynak ,l ugymint: Asztalnokok,

‹ Poliárnokok , Vadászok, Hatzérek ‚ Lovászok , Pe

tzèrek, Madarásznk, és Szekeresek. Ezeknek is

fizetésiil a.’ Iiirályi földekböl szegettek ‚ kiváltkèp

pen az Ország Dunajobbjá'n, melly a’ Fejedelmi

Háznak öröke vala. A’ melly Népeknek szàma

` utòbb annyira nevekedett, hogy több Falukra,

>ès Helysègekre osztódván ‚ egy egèsz Tartom'anyt

tennének, melly vSzolgagyör Varmegyenek ne

пище", és az ö Igazgatójok Szolgagyöri Её
l ' ’ Ispány
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13р51пупа11. Е1е11Ь111 13 minden idöhen a’ HirályoliI

Iiegyelméböl, Iciyáltlièppen Nagy Lajos alatt, igen ‘

3211111031111’11110111111 Nemességre. A’ honnét liön'nyii

észrevenni: miért a’ mi idônlchen is nem lleves Fa

11111 ‚‹ és egész Helysègeh tsupán Nemesellböl ál

lanali. Ezeliböl valók mái napiglan {Заем-БЫ!

Ыете3е11 ‚ а’ kill a’ Hirályi Vadászolitól veszih ere

deteliet.4 De ugyan ez illyen ajándéliozáéolilial,

es Nemesitesekliel annyira is megfogy'atliozott Osz

tán a’ Magyar Riràlyolinah‘a’ minden Vármegyé

hen volt Uratlalma, hogy az ezer öt Szàz tizen ne

gyedili esztendöben sziilisèges vala az Ország’

Gyülésében,másjószágoliat intézni, ’s rendelni a’

Iiirályoli’számára: mellyel:` ezen idötöl fogva Ro

rona’jószágainah neveztetnelc.

A’ .régi Várali’ Jobbágyjaihoz nagyon ha

sonlítanals a’ Telelieseli, a’ liilineli az Erselieli,

Píispöliöli , Ilàptalanoli, Apátural-i, ès az 0132113

nali birtollosabb Nagyjai, liiváltltèppen az\örö

kös, ès szaha'd (Эх-61011 darah földeliet, vagy te

1е|1е11е1 ‚ а’ honnét Neveillet is veltéli vala , adtak

olly vèggel, hogy Uraik’ Váraiz örizzék , és há

liornlior azolinali Zászlóji alatt táborha szállja

nali. Ez illy Zászlóallyai Seregeliet nevezte osz

tán a’ Törvény Bandèríumolinali „ a’x vitézliedö

Magyar pedig Banflér- vagy Dandár nevezettel.

Az Egybáziali’ Teleliesei., hogy azon Egyhá

zal/male, а’ те11уе11пе11 1е1е11е1п , ‘аду földjein

élteli, oltalmazz'xséu'a` liöteleztettek llíilönösen,

mind azon Fö Egyházialitól , mind а’ 111гё1у01‹161

szép , és шаг] `a’ Nemeseliéhez hasonló szabadal.

maliat nyerteli; ugy hogy innét Telel‘es Neme

selineli neveztetnének. Azon birtolc pedig , a' mel

lyet „типами, $2ё11пе11 szoliottneveztetni:

ugymint z-Vailla Széli, Vetse Szék.'

Volt-ak ismét a’ Váralmak ollyan emberei is,

a’ 11111 mind az adótól , mind a’ szolgaságtól 32114

Magyarolf esme'rete.

l

1514. E.
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badoli lévèn, Szabadosolmak nev'eztettelc: ezela

lliilönös szolgálaloliat tetteli a’ Fejedelemneli.

Ezek‘llözzül vàlasztattak a’ Fulkàroli», és'Ilöve

tel'. , hik a’ Hirályi Levelekel , és Parantsolalolxal

ide ’s tova hordoználs. A’ Fö Papok , ’s az Ország"

Nagyjai.,` és Nemessei is t‘arlottak illyen Szaba

доводы hasonló szolgálatolwa»

A’ mint emlitettülv, hogy а‘ Várak’ Emberei

nek еду rèsze а’ gazdaSágheli munliàra, ès adóra

Löteleztetett, ’s ezen’ rèsztlévö .EmbereliVàrak'

Szolgŕrjinah ‚ ès Paraszljainak nevezteltelc;  ugy

hivaualtalń más Földes Uralmak is az ollyan Em# ’

berei: nermsoliára pedig az ö hivségeliér! mind a’>

Fejedelemtöl, mind egyéb Földes Uralstól meg

nyertelx ama’ szèp Jobbágy nevezetet, Ezen Or

s’zágotfegyver által magoliévá tévén a’Magyarok

Arpàd Fejedelemalatt, azonNf'zpeluet7 a’ kill nè

lsieh meghódollali itten, oltalmolc alá vetltél‘, hogy

сайте!‘ mezeimunllálkodásai által elelmeh eleg

sêgesen lenne: sötazolahelyett, a’ kik innèt` az ö'

tölöh való fèlelemliöl elfutottalx ‚ тёвоЬа! ide bè

hivni.I vagy hoznivátigiparllodtala. Azon Шеф;

nelœt, a'laila magpli szerént, és szahadon jöltelc

volt ide hé, Ujlallosolmalc , es Vendégelmek ne-~

veztèkl a’ Magyaroli; ès иду ЬедУеиеР. аиоЬнаЬ,

hogy ölxet szolgaságra ejteni , Törveny àltaitilal

,ma'znáh z a"mit látni az Aranyvègzernènyhen. Ezen

Ujlaliosok tehát azon földlöl, mellyet a’ Hirály

tól, vagy más Földes Urtól nyertek volt пиво!‘

èlelmére , tsak pènzül adóztalf mind a’ Fejedelem

nell ‚ mind a’Földes Uraságnak. .Azon birtolc, mel

lyet hasznàltah vala , Над/пей , vagy шить;

Sclavonîàban pedig Marturnalc~|xeveztetettï Am

arról semmi Lélsèg sints: de а’ Marlurról löbb- `

fèleliéppen itèlteh az ulóbhi Magyarol; , шар] len

geri vámnali, там nyest’börnelxl állitvánazt. Ha

nem M. Pìispöh Pàlmaliároly az ö HimòJ ariane ua

\
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nêv alatt hiadott bölts èrtehezéseiben душа“ meg

mutatja nem tsah Jerusalemi Andras’ Levelèböl ‚

melly 1954. esztendöben lfölt.; holott az Ujlahosok

Магии‘! Gazdahnah neveztetneh; hanem negyedik

Bela Hiraly’Leveléböl is , mellyet meg Atyja’ide.

>*jèben ,` ezer hét száz huszonnegyedih esztendöben

adottlvala hi, mellyben, minehutanna a’ Klahoche

földjét némelly Radusnah', és mas többehneh öröh

re oda aiandéhòzta volna, nyilvan hijelenti: hogy

azon földneh Ujlahosai fejenhént , Martur név

alatt tiz Пива! fizetnèneh esztendönhènt. Mivel pe

dig bizonyos az , az Aranyvégzeményb'öl , hogyl

a’Magyar tizeseh az alsö Bèl'a Riraly" tizesseineh

èrtehèrehozattattah, és azohnah negyvene egy Bi

zan’ti aranyot telt légyen : vilagos az, hogy az em

lített adó nem ment többre egy Bizanti arany’ ne

gyedénèl; mellyen hiviil nem volt ahhor mas arany

` pénz Európaban. Azon negyedneh is tsah harma

dát vettéh a’ Földes Urah :,A hét harmadat pedig a’

Riraly. E’ felelt: minthogy az Ujlahosohnah min

den szabadsaga, és menttetsége a’ Riralyi Деду‘:

lemtöl volna; azêrt szabadsagpénzt is fizett'eh az

Uralhodó Feiedelemneh. Hanem hogy е’ тй‘ап‘пе

hézsègjehet jelentettéh a’ Földes Urah : az 'Ar-any.

végzemény Юга! megsziintetett az'on flzelés. 4

Tudnivaló: hogy azon `lövevényeh , és [Ша

h_osohaltal jól megnépesedett a’ Magyar Haza :

тег! azohaltal soh pusztah , és siirl'i erdöhFaluh

'ha ‚ ès Váro‘sohha letteneh. Minô Nemzetbèliek

voltah ezen Jövevènyéh, és Ujlahosoh; méltó azoh

ról itten megemléhezni7 a’ hih szamosabban ide

vettèh magohat. Oroszoh (hogy a’linnohról, a’

hih еду Nemzetbélieh valanah a’ Magyarohhal', ne

szólliah) sohan jötteh ide mar az Arpad’ Magyar..

‚1224. Е.

jaìval; os`ztân рейд Zoltan ,Feiedelem alatt is ‘l

nagy szammal. Tohsn, ‘югу 'I‘ahson Fejedelem

alan рейд, mas Nemzetbêliehen МУК", Izmaeli- 

S2

‘\‹`
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eb, billet Szerelsenyelmeb is neveziinb ‚ згёщозгщ

szallottab ezen Magyar földre , ès Реле: , az ö

liörnyèltèvel едут“ nyertèk laltásul magolmak.;

Masodib András Hirály idètt ismét nagy szammal

batottab ide a’ Heresbedés miatt, és a’ Zsidóldial

öszvetarsalbodvàn, az _ö tsalfaságob , es bizelbe

dèsseb ада] olly batalomra emelltedteb, bogy az

Országnab legbasznosabb ‚ ’s fènyesehb Tisztsé

geit viselnèb , a` Magyarságnab nem kevès bara

val, és gyalazatjával. Azért az Aranyvègzemèny

nell buszonegyedik 'I‘ziltlxelye általl azolitól elliltat

tali. Hamar azutan annyira is` megmagyarosodtalt

ezek, bogy elöbbi nevekegészen megsziint légyen,

valaminl: az itt megszallott ‘гамме. А’ Zsidólt
- pedig, mint Idegeneb, ugy`tartatnab maivnapig

lan is. ‚

_ Olabolt voltalt ugyan itten mar Arpád’ Biro

dalma’ kezdetén; Erdelyben рейд‘ ...Charmai

 

totta meg Tubatom által: a’ bonnet osztan , ès u- ‚

tóbb Olab Orszagból nagyon elszaporodtab volt

Magyar OrszagnalI’Tiszabali Heriiletèben, és mind

eddig meg‘tartottals zordonságjoltat ‚_ romlott

‘ nyelvelikel egyiitt. Hanem~mar most а‘ Hiralyi

Iiendeléseb’szerént ‘зад ugyan ltezdeneb tsinosod

ni, es a’Haza’ nyelvèneb штаты embersège

` sedni, ’s a‘zon esmèretrejutni; bogy ök is a’Ma

душ‘ Hazanab Fijai. ‚

Batzpk is НИМ‘ Magyar Orszagnak alsó ré

<szèt mar Arpad Fejedelem’ idejêben; azutan 'pe

dig'mind mind többen szàllottab ide, llivaltllép

pen Sigmund Bomai Tsászár, ès Magyar In'iraly

al‘att'a’Töröb bahoru’ltezdetével, ès annab 082

tan szüntelen tar'tásaval.; de legtöbben annah vé'

gêvel elsö Leopold , ès barmadik~ Hàroly Magyar

Hiralybodasok alatt; ès s_zèp szabladsagollat nyerte

nell.. De ¿ik is mègmntattak am; bogy tudjáb be
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мы Magyar Hazalìúságjokat. Szinte igy a’ Bos 

nyáltok , es Horvátok. ‹

Tóthok  ya’mintBela Iiirály’ Jegyeszszének

Históriájában látni  legtöbben voltak e’földen

a’ Magyarok’ide jötlekor. -Nagyobb rèsze ugyan

ezelmek ell'utott a’ Magyarok elöl: de meg is igen

számosanvoltak az itten maradtakv , es annyira a’

Magyar Birodalom ala bódoltak, hog-y nem пай

szolgàlattal ‚ banem ruhával, es nyelvel is tò’kèl

letesen magyarkodtak; söt meg Religyìoval is.

Nyilván kitetszik ez a’ Magyar Hronikából z тем‘

elsö Bela Rirály, hogy а’ Ratbolika Religyiót ,

a’ mellytöl nem kevesen elállottak , söt majd mind- \

nyájan e’köz Magyarok, belyre állítsa; Ország

gyiilest rendelt Fejéryárra , megparantsolván, ‘

bogy a’ Falukból is az Oregek közziil ketten ket
i ten ottan megjelenjenek. De ök nem ketten ket

ten egy Falubó’l , banem sereggel tódultak Fe.

jervár ala, es fenyegetöleg siirgettek azt, bOgy

nekik szahad legyen a’ Szittyai Hitet gyakorlani,

Мёд-ми! a’liomai Katbolika Hitet , ennek Templo;

mait leronta’ni, Hiveit megöldösni. A’Híraly te

bát bezáratta a’ дарами, azon jelentes ntánn,

bogy'harmadnapra felelet fog nekik adódni. Az

alatt a’ vitéz szivíi Riràly kiadja a’para-ntsolatot a’

теща Nemessegnek .~, es ez a~ szerent barmadna

pon egyszerre neki esik azon botor Parasztság

па!‘ , ’s Eleit lekontzolja, a’ többit pedig baza ker»

get_i, ugybogy azutánn soha eszehe se 'jutna a’

Szittyai HiL lIgy tebät a’ Tótbs-ággal lett azon

Magyar Parasztság, mint elöbb a’ pogányságban ,

ugy most a’liatbolika Hitben egyesült a’ Magyar

Nemesseggel. Hivilágosodik innet az is; bogy

lutóbhjöttek ide a‘zon Tótbok ., a'kik mind eddig

nem egyesíiltek Magyar Hazáîokkal ennek. nyelven.

Nemetek'is már Вера Ёе1еде1ет’ idejeben

voltak ezen Magyar Hazában; Szent [ан/60 нашу’
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uralkodása alalrpedig többre sz’aporodt’ak; пё

mosan gyiiltek ide osztán második Gejza’ Kiràly

kodásakor; те; számosabban negyedik Bela’ or- ’

száglás'a álatt. Sòt mind e'ddig folytatolt- bèjövé

sekkel annyira sokasodtak ‚ hogy egész Faluk ’s

а’ Vàrosoknak nagyobb része azokból àllan'a .‚ gyö

nyöriihasznaval az Orszàgnak. Hogy pedig nagy

idötöl fogva nem szorgalmatoskòdtak ezek a’

Haza nyelvét megtanulni, ’s azzal tökélletesen

egyesíilni : az_ onnét származott, mivel a’Magya
rok eltanulván az ö nyelveket, _ezenn beszèllené- l

nek azokkal.

Tzigányokis hogy szá’mosan legyenek а’ Ma- —

gyar Hazában, a’ bizonyos: Hanem valamint

azoknak eredete, ugy ide elsö bejövetelebizony
Italau. Az-tlmindazáltal tudjuk; hogy második U:

làszló liirály’ idétt nagy tsopoi'tokban tódultak

ide ‚ és azon Fejedelemtöl nyertt Levelekben Fa- .

raó Nemze‘ttségének neveztettek. Ezek miniljárt

megtanulták ugyan a' Magyar Nyelvet, és Ма

gyar'ruhába'még рана’- mennél tzii'rábba lehetett,

ollyanba öltöztek: de elöbbi erköltstelenségeket

nagyobb ideig megtartották ‚ kìilönösen a’ lopás

ban, ’s egyéb tsalárdsàgban, ugyhogy a’ hainis

_ Embert közönségesen 'I‘zigányna’k пишем a’ Ma

vgyarok. Musikálással, kovátsolással nemkeveset

kerestek ugyan ezek magoknak: de ezek mellett

igen serényen íizték {она} mesterségjeket is, ès

a’lót'serével, ’s babonásjövendölésekkel való tsa

lòságjokat. >Hanem эта: elfelejtbetetlen Fejede

lem Aszszonyunk Mária Theresia Hirálynè erántok

:gondoskodó kegyes Bendelése utánn , bogy a’

munkásságra szoktattassanak; nagyobbára olly зае

lid erköltsiiekké lettenek ‚ hog-y hasznosan $201

gálnák a’ MagyarÍ Hazàt. ` _

Ritiinik ezekböl világo'san , melly ígazán tar
‹ itotta'lk magokat az Idegenek eránt a’llllla'gyar Kira
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'lyoli ,i ès Rendeli Szent. István Kirâly’ Bendelésé

hez: hanèm azolcsolian nem tudván a’ Hara’ Nyel

vèt , meg egész Hazafisagra nem jutottali: a’ mire

annálhuzgóbba'n sziiliséges nèliiek igyelœzni , mi

vel ezt a’ magok , ès a’ Наш’ java megliîvánia.

Mert a’ Hazafinali maga hasznára elsö az : Богу/На

zañjaival az egèsz Hazában mindeníitt megegyez

zen , ’3 dolgàt mindenikliel maga szájjával vêgez

hesse. Иду“ ezen egyességböl származik a’Ha

za’ belsö tsendessége , és ereje ., ’s Rormányozásá

nah llönnyehbsége. Szent István Iiirály 13 ide nè

zettazon Törvényes Oktatásában , hogy az 1111251:

nelmelshèfogadásával ne fogyaszsza , hanem gya.

rapitsa liedveltt Magyar Nèmzetèt; mint a’ Ho

malali a’ma‘goliét. Azidegen nyelvneli tudása te

hàt egy uralllodó Nemzetnèl tsak a’ Fö Emberelc

nels , hogy lièpeseli legyenelc Rövetséget viselni

idegen Orszàgohhan; a` Tudósolinali, hogy az

_ idegen nyelven irott Hönyvelx’ olvasásával széle

silhesséktudományjoliat; a'liereslcedölmeli, hogy

Hiilföldön iizhessèh lieresliedèseiliet, „мёд“.

Е3уе11е11пе11ред15]6‚ ‚де nem sziilisé'ges az ide

gen nyelvnek tudása. Eszre 11е11 111 venni, hogy

nálunk a’ tndósság magaban 'foglalja a’ Deàk

Nyelvnellc tudását; ’s ugyan ezen tanittatnak Os
lioláinlxhan á’Tudományoh. l _

Már a’mondattaliból nyilvánságos az; hogy

a’ Házhely , az ehez valóval egyiitt, ugy adatott

a'Jobbńgyolmàlc, hogy azért F_öldes Urailxnalc

szolgálnirliötelesell volnánali; és igy ahban nem

tulajdonosok 611, hanem tsakhaszonvevôli. A’ mit

sz'e'melc _elött hordozván , mind‘enlior hiven tellye

-sitettèh kötelességeliet egész a’ tizenhatodili 32:3

zadnak tizennegyedik esztendejé‘ig, a’ mellyben

az egêsz Nemesség ellen pártot iitötteli volt, Dósa

György vezérlése alatt: holott negyven ezeren

Yesztették-életelcet a’ Nemeseli’ fegyvere àltal ,_a’
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meg'maradtak pedig' öröliös szolgaságra Мыши.

tattak. A’ mellytöl osztán Maria Theresia’ urallio

dá'sa alatt felszabadlltatván , Földes Urailihoz va

ló hötelességeik az Urbàriomban llegyelmesen

meg'határoztattak. Tartozik tudniillik ezen lie

gyelmes Rendelés àzerènt minden cgész helyes

Jobbágy az öFöldes Urának helenliént marhával

egy napot, иду lJgyalogg‘ Ahet napot szolgàlni; '

négy illyen gazda рейд‘ öszvefogva esztendônhént

négy marhàval egy hoszszu nti szelieres szolgàla

tot tenni, melly legl‘ellyebb'két napra terjedhet.

Иду esztendönként еду forint fiistpènzt lìzetni; és

liél tsirliè't ‚ kèt kappant , tizenkét года: , egy

itsze liifözöttvajat ‚ harmintzegész helyesek egy

horjut , minden szántóföldi (liivévèn a’ reti földe

1‹е!):егтёзе11›б11‹11епие‹1е1 adni. идут. ehezlié

pest teszi vJobbágyi adózását, а’ ki többet, ‘аду

keveselebet> hir, ugymint a’ Félhelyes felényit;

a’ Negyedes neg'yedél. A’ lli рейд‘ tsak lalióbázat

bis' , az az e‘gy forintfiistpénzen llílviil tsak lizen

nyoltz napi gyalng szolg‘álatol tészen esztendön

lient ; a’ mvá'snál lakó pedig tsupán tizenlxèt napol:

szolg-ál, semmire eg‘yèbre nem köteleztetvén. A'

Szölö terméséböl is kiliißartozili kilenlzedez'ni a.'

' Földes Urnak. ` _ `

Mind ezen Jobhágyi adózásokat azon iavak

hoz kêpest, mellyelcet а’ Jobhágyolx Földes Uraik

tól birnalc , igazán meg-itelvén ‚ senki se‘fogia su

lcallani mind под mellett is, mellyeliet azok a’

Hr'ìzjóra szolqálni , és fîzetni köteleselc. Ann'ál in
lxább z Aminthogy az egész Jobbágy Község is meg

i aiánrléliòztatotl azon javadalommal; hogy Szent

Mihály naptól fogya Harátsonig; ‘югу ha.szölö

heg‘y vagyomhatárjában, Szent György napig`

11m-t mêrettethet. Mind ezek mellett jòl észre hell

azt venni, hogy а’ Johbágy, mint Atyiát, иду nêz

heli az -ô Földes шаг, а’ ЩЬег minden szomorú
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esetében legnagyobb bizodalommal folyamodha

“В. Söt a’ Haza erant èrdemes Jobbagy is иду

nyerhet Nemességet, ha Földes Uratól , ’s a’ N.

Varmegyétöl ajanltatih a’ Hiralyi Felségneh. Еще!‘

felett Jobbágyaihnah földi, ès mennyei boldog

sagára Szentegyházat, Plébániat, Osholahazat

a'llítanah a’ Földes Urah. Látni itten: melly ha

ladással, engedelmességgel, ès tisztelettel tar

Запада!‘ Földes Uraihnah a’Jobbagyoh.

IV. S z а h a s z.

Az Ország’ Hormányoza'sáról. 1

Nemzetíínhnél a’ Fejedelem név nyilvan ею

adja a’ Felséges'Hatalmat, a’ mellytöl ‘джем

szííhséges légyen minden Hazafinah: valamint a’

Fejedelmet arra emléhezteti, hogy az (Эх-$255’

igazgatasaban foglalatoshodjéh, ès annah mind

belsö, mind hiilsö boldogságat eszhözölje; ’s

‘ Alattvalójit a’boldog öröhségneh megnyerésere

vezèrelje: Azèrt Szent Istvan ‚ és az ötet hövetö

Magyar Rirályoh föhéppen odal függesztettéh

gondjohat , hogy а’ Nemzetet tellye'sen a’ Hristus’

Evangyéliomahoz édesítséh : a’ melly végre az Is

teni Parantsolatohat, és Egyhazi 'I‘iirvényehet

пиво!‘ Végzeményjeihbe ihtattáh nagy'buzgósag

gal, és szoros szabasohhal. Böltsen tudniillilt,

és idvessége‘sen tartottáh Ы‘, hogy ahhor lenné

пей Népeih jóh, hiveh , és néhieh engedelmeseh ,

ha az [лет félni , 's parantsolatiait tellyesiteni

igyehez'néneh; èslgy öröh idvességeh erant gon

doshodni 'tudnana'la

Az Országnah töhélletesebb hormányozasara

4mindiart , a’ mint a’ Magyar Nemzet’ rendeltetése

meghivánta, allittatolt az Egyhazi, és Vilagi
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Bendböl egy Ri’rályi Tanáts is , a’ mellyel munltál-i

bodnék Hiraly О Felsége az Orszag’ Hözboldogsá.

gat {нею dolgoltban: a’bad’ inditasban , frigylu'i- ‘

téseltben , ’s mind az Egybázi, mind a’ “На! Fö

Hivatalolmalt biosztasaban,a’mellyekre .'egérdeme

sebb Hazaíialiat rendelni mai napig a’ Rirályi Fel

suéghez юный‘, B’Nador Ispanyon , és a'I-iorona

Oröltön МИН, а’ [tibet az Orszag' Gyíilésèn a’ Ren

де!‘ уё|а$папа1‹_ a’ Felséges Hiralytòl elöadott

nagy Hazafiak közzíil.

A’ végre osztatott az Оклад szamos Vârme

gyéltre , bogy az ezeliben Iiirályi hatalommal ren

deltt Её Ispányolt a’ Polgari, gazdasagi, igaz

sagi , és Hatonai dolgoltat vêgeznék: a’ miben

biven, es szorgalmatosan eljarvan azon Mêltósá
gok, valamint a’Vármegyélmelt, ugy vaz egész

Országnak nem lebet; nem lenni jó allapotunalc.

Ezen fe’nyes, de egyszersmind terbes Hivatalnalc

segítségére Vice , avagy‘Al-Ispányoli ., Jegyészel‘;

S’zolga-Birák; Esbiidtelt; 'I‘arnoltolc ; l Задний!‘ :‚

Ugyészelc; Bizlosols, intéztettelt, 'olly forman ,

bogy ezek a’ vagyonos Nemeselc közzíil а’ Várme

gyêlt' bözönséges Gyiilésein a' Fö Ispanyolc .‚ ésk

a’ Rendeb által tétet'nénelt. Hogy azok, a’ bil: 

ditséretesen viseltéb bivataljolsat ‚ abban megerö

‚темп , vagy fellebh emeltetvén , nagyobb di

táösséggel tisztesltedjenelc; но!‘ belyett pedîg,

a' kik, vagy bibaltalt , vagy Orszagos Hivatalok

ra emelltedtek, vagy olivetöleg a'Hivataltól meg.

szabadulni ltivánnanak,l vagy a’ bikkel a’ Rendek

meg nem elégednéneb; a' Bendeb masolcat Válasz

tananalt: иду rendelte a’ Наша’ 'I‘örvényje, bogy

ininden bárom esztendö mulattaval тащить:

Gyiilèsell. tartatnanalc.

Az Országszèli 'I‘artományolihan Bánolt ; Er

délyben pedig Vajdáb rendeltettek nagy batalom

mal felrubazva. De bogy ezels, vagy a’FöIspa
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nyok a’ nekik adatott Ге11еп8'ёз11а1а1отта1‘Евг

sza ne elnenek a’ Magyar Birodalom romlására:

bajdani Birályaink gyakortább megszokták jární,

’s visgàlni az Qrszag rèszeit, es szorgalmatosan

mindeneket kikerdezven ‚ nem Ева!‘ a’Nemeseknek.,

banem a’ köznépnek panaszszait is megballgatták;

’s a' mi hibát tapasztal'tak, azt azonnal megjob

bitották. Harmadik-Bela Rirályig a’ Panaszlók

пай szóval szoktàk az ö panaszszaikat elöadnia’

Ilirálynak: Ez basonlókeppen szóval adta tüstent

az ö vegzö Feleleteit. Hanem az ernlített tudós

Iiirály ugy’ intézte, bogy minden kerelmekjras

ban adatnának'be a’ Iiirálynak: es innet is a’jól

megvisgálàs utànn irásban vennék a’Feleleteket.

Az Ország visgáló Hirályt a’petsettel a’I‘lan

eellárìusok , Jegyeszek , vagy Irászok szoktak voll;

követni; azon kiseretben voltak nebány Fö Egy

háziak, es Ország’ Nagyjai is mind Издан, mind

tanátskozàs1 okáert. Bizonyàra nem is Миф-53101

gok végezödtek ez illyen Rirályi utazás’ alkalma

tosságával: bolott a’ Iiirályi Leveleknek nem min

den Piispököknek, es Zászlós Uraknak, mint utóhb

’szokásba jött vala; banem ‘зад а’ jelen valóknvak

Neveik irattak alá. Illy Rirályi megjárásáról az

Országn‘ak nyilvánságos bizonyságunk vagyon Häl

mán Rirâly’Vegzem‘enyjeinek elsö könyvehen: a’

melly Veg'zemenyeknek, valamint szereztetese a’

НИМ)‘, es a"Rendek által , ugy leiratása is Nem

гей Nyelvünkön volt; banem’azt Albrikus az Esz

t'ergomi Еще!‘ Szeralin’ parantsolatjára Deákra

fordította, ugyan Еду maradt os-z‘tán Гели, ’s ik

tattatott az Ország’Töx-venykönyvébe is. Meltó

itten az élöadásra annak barmintzbetedik ‘Гайд

1‘е1уе.‚ melly Еду vagyon Magyarul: „ Akármel

lyik Fö Ispányi Megyébe- menjen a’Hirály.; ottan

Её! Megyebeli Birák jöjjenekVéle öszve , a’ kik

azon lÑépnek egyenetlenségeil okos yisgálás által

l .
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eligazitsák; ök pedig, ha a’ Nêp igen ellenek

azóll., a’ Nador Ispánytól itèltessenek meg.“

Miglen' itthon, ugymint Fejérváratt, vagy

Budán laktanak Hirályaink, minden dolgokról,

es törtènetekröl ‚ söt тег a’ köz hin-ekrölis, mel.

lyek némellykor a’ szomszéd Tartományokból ide

bèszárnyaltak .‚ gyakorta , és nagy gyorsan szok.

tak tudósi'ttatni a’ 1?›а11101‹7 és Fö Ispányok által.

E’ végre minden Vármegyében Futkárok', és kö

vetelc választattak a’ Szabadosokból, a’kik a’ne

vezett Méltóságok’ hiradàsait, és Leveleit az Ud

varhoz vinnék. Ezen Futkároknak hatalmokban

volt akarkinek lovát., az ё bivataljokban utazó

Egyháziakën, és Её [зрёпуойёп kivíil, azö ut

jokban basználni g' ugy hogy minden állásnál meg.

változtatnák azt. Voltak тез- mindenvármegyé

ben ollyan Emberek is rendelve, a'kik minden

egyéb terbtöl szahadok lévér) házaiknál magok

költségén tartottak lovakat , mellyek megye, vagy

tábori lóvaknak monda'ttak: ezen lovak n'emtsak

a'Vái-megyéken utazó Hirálynak, ha'nem az Or.

szágos követeknek szolgálatjára is i‘ntéztettek.

На pedig ez illyen szolgálatban az ollyas ló el

veszett; annak Tulajdonosa а’ Hirályi kintstárból

nyerte meg annak forbotlásât. Innét‘látjuk: melly

uton, módon estek értêse’kre bajdani Hirályaink

пай mind под, valamiket tudni sziikséges a‘Fe

jedelemnek az Ország’ boldog kormányozására.

Most ‘a’ mi a’ kiílsökröl való tudósitásokat illeti,
I egyaránt megy едем Európában az Udvari Hö

Vetsègek által: ‚а‘ belsökre nézve pedigitten olly

böhsen intéztetett a’ Iiîràlyi He'lytartó` Tanáts,

Воду ez mindenekröl tudósltanáOFelségét. Har

madik lx‘árOly Hirály az Ország'liendjeivel àz ezer

‘72% E, hét száz huszonkettödik esztendöben Sz. Iván ha.

vának huszonkettödik napjàn kkezflödött , ès a’ kö

vetkezett esztendöben ugyan Sz, Iván havànak ti
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«zenliilentzedik napján végeztetelt Posonyi (Буй

!ёзЪеп Szent Istvànnals, ezen Magyar Riralyi Bi

rodalom’ Szerzöjénell Intèzete szerént Posonyban,

miglen annali Budán allialmas èpíiletelt készittöd

vnènele, ngy állította fel azon Iiirályi Helytartó

Tanátsot; hogy акта!‘ huszonlièt Tagjai az Or

azágnalc minden rèszeihöl választatnànak a"Püs-

`pöliöl¢ , Fö Emhereh , ès Nemeseli liözziil, kik a’

г Nádor Ispàny, vagy Orszàg’ Birâja Elödsége alan

а; огзг'ёё’ доппёпуозёвёьап segltségiil legyenek

Iîirály О Felsègének ,olly szabással, hogy leg

alàhb tizenlietten mindenlior jelen legyenek а’

Tanàtshan. A’ liilmeli tanátskozásai hogy a’ do.

lognah .‚ és az idönelx liörnyíilállásaihoz allaalmaz

tatva menjeneli, a’Nemes Vármegyèlmeli, ésBi

ràlyi vVárosolmali -megparantsoltatoti nyilvánsá.

gos Törvény'àltal, hogy hiv, és töhèlletes tu

'dóslt'ást tegyeneh hizonyos idöliben minden dol

gok eránt: minél fogva ezen Nagy Hazafiah ide

jén lloran gondosllodhassanali a’Hözönsêgröl, ’s

annali javàt valóságosan elömozdíthassák. lrásba'n

mèltatván Intézèseit a’ Rirályhoz, ugy veszi О

Felsègétöl is a’Feleletelßet. Annak h'iv, és egye

nes gondosliodásàra bizattatott а’ Hazai Törve

nyelmeli is Ren‘deléseknek megtartatàsa az egész`

Országban. I ‘ ‚

Az Orszâg' ezen Hirxäilyiy liormányozásànak

segëllèsêre intèzödött a' Felséges Udvari Кате!

Iária is, a’ melly, „мы“: a’ Hirályi Helytartó
l

Tanàts egyediil Hirály О Felsêgétöl fiigg; ès szin,

‘ te ugy az отдать minden rèszeirŕ‘gl az Egy

házi ., èaVilágì Bendliöl választatván OFelsêgé- l

löl annali Mèltóságos Tagjaì , a’ Fejedelem lalió

Vàrusàhan Bétshen foglalatosliodili а’ Haza’ dol

gaìbani az Ország Fö Ilancelláriussánah Eltlidsége

alatt: a’ melly nagy мышцы a’Világi Fö Bend

böl el'sö emeltetett voll; Gróf Illéshàzi Mililós ezer



986 —‹ 0 )

1715. E. het száz tizenc'itöcliliv esztendöben, egész eddig

‚ т1ш1еп1юг Egylxàzi Mèltóság fényeslledvén ezen

tii'ndölilö Hivatalban. Ugyan е’ Felséges Hancel

lària- által adjalii О Felsége azö Hirályi Leveleit.

Neliezebb gondaljáró dolgoli adván решё

‚ е16 magoliat, alilior az Oräzág Elejit, ugymintr a'

Primásl, Nádor Ispânyt, Ország" Biráját , а’ Ri

ràly’zJelegleténels Helytartójál , 's egyebeliet inél

tòzlalih O Felsége meghivni, és ezeliliel tanáts~

liozni, véglièppen pedig a'Rendelilielaz Ország'
Gyiilésên meghatàrozni a’lllaza' dolg‘át: a’ melly

. Országos Végezesnek tellyesitèsêl eszliözleni el

nem mulaszlvân'a’ Hirály, mindenlior boldogul

eországlott. Azèrt utóbb иду rendelödött, hogy

minden három esztendö mulattával Országgyiìlés

„мать. Ezen laiv-.iil az orszàglásnali minden ága- ’

ira nèzve vannalx О Felségéneli‘ liülönös Udvari

Tanátsossai Ministeri 'I‘zimmel Fejedelmi gond

jainali elösegéllésére. ‹

’l _ 'V.Szarliasz.

Az igazsdg' ma Haralomról. `

'— "

. Valamint azt eszllözleni, hogy a’Törvény’

oltalmanalatt hihi bá‘lorságosan-éljen an’ Hazában',

Iiirály О lFelségèhez tartozili: иду Felségét

lilleti .fölléppen az igazságlèvö Halalom. Azért

eleinten nem tsak liiràlyi Начать“ a’hozzá $261

litott iígyeliet véglléppen megítélte; hanem meg

jàrván e’ végett gz Országot, llèt Szolga-Birák

Vàrmegyénliènt О Felsége eleibe adtàk az ot‘tani

íigyeliet, ée a’liirályi ítélelet иду hajtoilál'. osz- 4

tán végre. Söt ama’ nagy hiríi Rirály, Hunyadi

Mátyàs, olly jelvs gondosliodàssal volt az 13:12

'sag erânt, hogy gyalierla hözemher rnl'iába öl~

tözvèn, majd itt, majd атм} jelent meg a' Ne'p
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hözött , ’s tudahozódott a’ dolgoh' folyamatjáról,

és az Urahnah a’ Szegénységgel való banasaról:

igy több igazsagtalansagohnah esme'retére jutvan,

hemènyen biintett'e volt a' véthesehet. Heltai Gas

parnyah, a’ hi Mátyas Hiraly"orszaglasahori Em

berneh Íìja volt , Magyar Iíronihájabó‘l méltó itten

elöadni annah példajat. Matyás Biraly, ugy mond

a’ nevezett Iró , Erdélybe bémenvén ‚ Ilunyadon _

ь

elorozhodéh a' ветры , ès Holosvarra bemenvén,

ala fel herengelt а’ Varosban. Azutann a’mészar

szèhbe ment, ès ott iilvên, ugy lógatta a.’ mé

.'szarszèhen a’ lábait. A’ Bix-ó általellenében lahott

azon mészarszèhneh, hi a’Jobbagyohhal nagy soh

tiizre való fat hozatott volt, `ès a’ Holosvári sze- _

gény Néppel azt felvagatla. Annahutanna а’Ро

roszlóhhal mind a’ mellé hergette a’ sz’egény Ne

pehet a’piatzról, hogy а’ fat hèhordanah a’Biró —

udvaraba, ’s asztagbarahnah. Ugytalala sz egyih

’ Poroszló Matyas Iïira‘lyra is, és monda „ем;

_ .lere te sima orru hordj fat. Monda'Matya's Iii-l

rály: Hany pénztadsz? Monda a’Poroszló: Ebet

adoh , és jót randita egyet a’ vallal hözött a’hot.`

tal; lès ugy hajtá ötetl a’ haz eleibe a’ vagott fa

malle. Hogy oda juta a’ Riraly, мы: аЁВйрб feh
szih а` hönyöhlön. Monda Matyas Iiiraly: Mitv

adsz, hogy bèsegítsem a’ fat vinni? Monda a’

Biró : ’I‘zo el hurvafì l'bordjad: mert ezennel иду

héhiil meg a'hatod. Es szegêny Mátyasnah valtig _

' -. helle hordanî. A’bèbordasban pedig harnm ha

sabfara irta volt Matyas Hiraly'az ö nevét veres

hr1' Муз]. Azonban elorozhodih овцы, ès Gyula

ba ment fel a’ Sereg hözé» Harmad napra alajö

Holosvarra. Mihoron egynehány nap mulatott vol-_

na; szembe hiva a’Hólosvári Birót, és ‘гаммы.

-Hogy szembe volnanah meghérde a’ Birót: mint

volna a’ Varos? épiilne-è; эта-у нет? volna-é

МЫ‘: a’ szegénységneh nyomorltasara, vagy nem?
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v.

Feleië a’ Biró: А’ Те Felséged 'oltalma alatt jó

bekességben vagyunlt: nintsen а’ szegénysègnek

semmi nyomorusága. Monda szolgajinal'. a’Hiràly:

menjeteb el, ès banyjátolc meg а’ Biró Udvarahan

az új asztagfat; ,a’ bözött мышь bàrom basábfát ,

mellyellen az én nevem vagyon megirva veres bre.

taval : bozzatok azokat ide. Es fogjatob meg a’

Biró Poroszló'jit , ’s bozzatob azokat is ide. Azok

mind oda futvan , megliezdèlt banyni az й] аздаё

fat; ès nem sob idö mulva liettöt megtalalanak а’

faltban. Esa’iîiraly monda a' Birónalt: Hol vet

ted ezta’fat? mond meg. A’ Biró megrémiilvén,

dödörögve. monda; az Johbágyoldcal bozattam.

Monda a’liirály: Ritsoda vagta fel P miiwron a’

` Biró ballgatna; megrivaszta a’ Iiirály : mond meg!

És` monda a’ Biró: Az Varosbéli szegény Nèp vag

ta fel. Monda a’ Hiraly: Hitsoda vitte be Udva

rodba Р es fordulvan az еду") Poroszlóra , monda

nébi : Latorl nézzed az orromat , ba sima-é Р Да.

tori! most is tíizel a’ batom a' te iitésed miatt. Es

y monda az Urabnab: lássatolt a’ nagy Itegyetlensè

get. ’S mind elbeszéllé „ешь a’dolgot.

Annaltutanna monda a' Birónalt: 'I'e bamis Bi

ról Aggehneb, és Iiuralinalt mondàl; és megallarad

ltèliiteni a’` bàtomat , bogy iizetést bivànolt vala a'

l fabordasért. Ezeliet a’ fakat bato mon Lellett bébor

>danom. mol ! bezem’irasa rajta vagyommeg nem

-tagadhatotL 'Te hamis ès liegyetlen Biró, miért

bogy ezt a’ törvénytelenséget mivelted; ezèrt

altasztófa volna'a’helyed: de bazámnn nem ‘вяжет

ezt a’ szemérmetr, banem barmad napra a' fejedet

eliisséb. Те pedig lator Poroszló, törvénytelen

Hóbér! mivelbogy a’ szegênységet igy ltènzottad;

ès énnèliem megiitötjed minden ob nèlliül az bato

mat, ès ebhel там) engemet; barmad napra

elvagjals а’ te jobh Lezedet, mellyel megiitöttèl

engemet, ès annaltutanna egy nagy gyeved‘ert

‘ bös
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kôssenek nyakadra, 's avvalegyetumben az адап

tól’ára l’elakaszszanak. А’ másik Poroszlónak mon

da: 'I'e szegenyeket kergetö latorl Шведы bar

madnapra a’_ pelenger ala vigyenek ," es bárom

pàltzával jól megtsepeljek а’ llàlodat; annakutan-v

na a’ Városból kiverjeneka es Országomból ki

‚ menj: mex-t ba megtalàltatol Országomban Маг;

tófá leszen helyed. “ I_lly ’szoros ‘igazságteteleért —

mondatik róla : Megbolt Mátyás Hirály; .oda az

igazság. _ ` ' _

A’ Iiirály utánn a’ Nádor Ispány vala a’ Ne

mesek Birája: az Udvarnokoke рейда: Udvar

Bix-ó, а’ kit most Orszàg’ Biráiának nevezíink.

valamint is’met a’ Városokban ezeknek Biráji elei

be д ugy a’ Vàrmegyekben a’Szolga Birák eleibe

kellett az iigyeket adni , es ezektöl a’ Fö Ispányok

eleibe szállitani. Kalman Iiirály oszlàn ugy intez
te; bogy minden Püspöki Megyeben esztendöt

által kelszer ‚ ugymint Pünköst , es Mindszent ba

vában tartatnànak Gyiilekezetek, bolott a’ P_iis
pök , ves azon Piispöksegbeli Fô Ispányok ‚ ’s a’

Nemessegböl egyeb vàlasztott Biràk öszveiilvén ‚

minden Rendbeli Embereknek iigyeit itélet alá

‘ vennek , es a’ melly iigy itten barmadszor meg.

мышц , annak tellyesseggel vege szakadt, ugy

bogy folytatni sobol selehetelt. _

fDe midön több Hatalmasok azon Gyiilekeze

teknekitèleteitmeg nem akartákállani; ugy ren.

delödött az Aranyvegzemenynek elsö "I‘zikkelye`.

ben; Воду eszlendönkent Feîerváratt inneplene

a’ Hirály SzentIstván' Hiràly’Ditsö Napiát, 's en

nek штаммы 'I‘örvenyszeket iilne, es az eleihe

szâllilott iigye'knek veget szakaszlaná. Ugyan"

ezen Iegl'öbb 'I‘örvényszek is osztán többfélekep

‘ реп változott. Az említett Piispökmegyei Gyülè- `

kezetek'belyebe рас“; azon Törvenyszèkek' állít..

“Над volt, mellyeket Deàkul Octáváknah "Рус:

Magyarok esme'rete.> Т
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tenek azon nyoltz napos Innepekröl, mellyek ntânn

„мы. Vala tartatni. Mátyás Rirály ugy Нам.

rozta meg' azokat az ô hatodik Végzeményjének

harmadik Tzikkelyèben; hogy minden esztendò.

ben tartatódoèk МЫ ollyan ltelöszèk , a' mellyek.

nek egyike Szent György Innepe utánn; a’ màsik

pedig Szent Mihály Innep‘e utánn huszadik napon

kezdödnének: Erdélyben ’ismét, és Schiavo niz'i»A

ban Vizkereszt, es SzentJakab lnnepe utánn ha

eonlókêppen állanának bè ezen ltèlöszekek: 's еще!“

nek mindegyike addig tartaua , valamig a’ szìikség

kivánná. Ezen Tzikkely szerént megkelle azon lté

löszékekben áelenni legaláb két Fö Bendeletes Or

lzàg Biràknak 5a’megakadályoztattak’helyett ре

dig az ö Helytartójiknak. Az itéletekitten azonban

rendszerènt az Itélö Мена-ей által mentek vala.

Megszíinvén'osztánezen Gyülekezetek; az itt for.

gott iigyeknek egyedůl az Не“) Mesterek lettek

vala Birájik. `

Hanem ezerbêtrszáz huszonbarmadikban tar-

{МОИ Orszàggyülêse harmadik Hároly Iiirály

alatt megnìitvàn az Itèlö HirályiTablàt ‚ ez eránt

{ку végzett a’ huszonötödik Tzikkelyben: ‚А:

igazságnak ,' melly által állaundanak az Országok ,

мамы“ kiszolgáltatására О Szentséges ‘Felsége

az Нет Нй-Ыуй Táblàt tellyes hatalmu itèlésre

megerôsitì; hogy tellyes èpsègében ‘цветах-ад

jon. yÉs, на!‘ az Innepeket, ês_ sziinnapokat ki

vévèn, folyvàst öszveüljön; az Ugyeseknek ‚ nem

tekintvén nemellyeknek törvényes elmaradásàt

иду mindazáltal, bogy kilentz Tabla-Biràk, az

v:Elöddel egyiitt, ielen legyenek ~ Törvényt és

igazságot szolgálianak.“ Ugyan ezen Fö Лёд‘

szèknek helyèíil Pest Városa rendeltetett: ennek

Elodie l'lirályiJelenlélel' Szemèlyesènek ‚- avagy 

Deákosan Personàlisnak mondatik , a` ki Ö Felse

gétöl a’Nemesi Rendböl машет“, Meltósáe`



——( ° )“ ' ‘291

gos ТЫ mmel tisztelödilu Ezen Шут vannak itten

liet l'I’élbla Prélátus; hét Tàhla Báró; a’ "Nador Is

‚ pány'l'lelytartója; az Ország’Birája’ Helytartó

ja 5 ugyan ezelinelt egy egy Itélö Mest‘ere; a’ Per

sonalis Мг! Itélö Mestere; a’ Hirályi Ugyels’ Igaz

gatója; nyoltz Iiira'lyi, és liet Primási Assessorolc.

Az Országnak legl‘öbb Itèlöszèlie pedig a’

Hét Személyes Tabla azon Gyiilésben még nyoltz

Tàbla-Birálilial öregbíttetett, ugymint: liét Egy

liázival , ‚Её! Mágnással , és` négy Nemeseliliel, ‚

olly szabâs alatt; hogyElödje a’ Nador Ispány‘,

vagy az Orszàg’ Birája lévén, tizenegynèl lieve

sebben nemlehetnek az itéléshen. Ezen Felséges

Táblánàl mostanság 'vannaliz A’ Nador Ispány,

mint Elöd; négy Fö Fgyháziali; az Ország’ Bi

raja; és Тай-под Mester, egyéb hat Mágnások

lial , és nyoltz Nemeseliltel.

А Minthogy az Itélö Mesterelmelc mindenlxor

a’ IlirályiuTáblànál Не" lennieli; az еще!‘ eleibe

tartozott Ugyelmek megitèlésêre az emlitett Or

szággyiilésben négy hissebb Tàblák rendeltettek

az Országnali négy Kerìiletei szerént , ugy hogy

az Országban jó birtolios, és a’ Haza’ Törvényjé

ben tudós ё: НаааБаЬЬЫ, az Elöddel, állana mind»v

egyilxe; ’s azolmak Tabla-Biràji egyenlö telnet

séggel birnánals az itélèsre : és innétlia ВЫ rèszre

szaliadnánali az itélêsben :, a’ többesség állítja

meg az Ныне‘. Ha pedig az illyen esetben egyen

lö ,ssámmal vagynah az ellenliezö Biráli: akkor az

Elöd, vagy ez törvényesen ali‘adàlyoztatván, az

elsö Tábla-Bìró végzö szóvalbir , ’s az ezzel ‘ад-16

Rèsz szaliasztia végèt a’ dolognali. Jegyêszek is _

vannak ezen Reríileti Táblálinàl :, de itèlöség nel

liiil. Vannak ismét más Segédirók is , va’ lcilcet az

‚ЕЙ‘! а’ЧТЁЬЬ-ВЁГЫЦ‘М nevez: amazoliat pedig

[Нину О Felsége. A’Biràk mâr most heten vannak

mindenik 'l‘áblánál :v ezelten liiviil vannah számfe

rA
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lett valók is. Üléshely‘eili раме‘ ezen 'l‘örvényszé.

helmek ezek: Nagyszomhat a'Du'nabali Heriilev»

benz, Höszeg a’Dunajohbi Iieriilethen; Eperjes a’

Tiszajobbi Herületbenj Debrelzen n’ 'I‘iszabali

Heriiletben. Es valamint egyèb Allörvényszèlieli

röl , ugy innét is a’ Riràlyi Tamara; oszlán a’

’ Felsêges Hètszem'èl'yes Tàblára „дышать az

Ugyela. .

А’ .Nemes Vármegyélmek Törvènyhatóságát

pedig ezer het szàz huszonliilentzedili eszlendöben

ugyan harmadill Iiàroly Hirály alatt hozotl Tör

vènyneh harmintz ötö‘lik Tzilillelyébeln ugy in

tèzle volt el az Ország, hogy a' Zálogi iigyeli,

midön a’javak azon еду Vármegyében feliíisznelc,

177:9. E.

aliármennyit èrjenek azoll., а’ Vármegyèben meg- ’l

itéllelhelnek. Mivel pedig` a’ Vármegye’ Itelòszè-v

Lei folyvásl nein tar’tathalnals.: azéri (kivèvén a’
vetlieli’iig‘ye'it, és azoliat , mellyek átaljában va’

Vg'irmegye’ gazdaságbèli, ‘аду polgéri dolgait

illetik .,` ismél azolial ‚ mell'yek a’ gonosztévök' el

botsájtóji, ‘аду az Urbáriurnot мышца Földes

Urali ellen vagynfali) a’ löbbi iigyeliet a’Vicels

pányols., és a’tárgyalihoz lièpest a’ Szolga-Birák

megitèlhetili, megmaradvan a’ fellebbszallitás a’

Vàrmegye’llèlöszelle eleibe. —- A’ Vice lspànyoli"

ilélösége a’pénzbéli íigyeliben lizenllét ezer for

rintig, а’ ЕЫОЬ’ЬЁНеЬЬеп pedighatározatlan ér

tèliig‘; A’ Szolga-Birák p_edig` aliár penzbèli , aliàr

zàlogbèli ügyelibén , tsupán harem ezer forintig,

tsak tölce pénzbe számlálván , terjedhet-  Ellen

hen a’ lgèlszaz forihlon alól lévö Iárgyu iigyehbenA
Ytsupar‘n a’SzolgwBiráli , nem a’ Vice lèpánynh 1161

'nele ‘ A’ hatalmasliodásbéli iigyek pediglen egye

(1111а’1/1св1вр:1цуо1‹’11ё1е\е а1ё|аг|о2па1‹ minden.4 ‹

1югоп. n ‚

— A’IiìrályiVárosoh is, a’ mint шёл- ет1ё1ю2

ШпЬуоИ, a’lfözò'nsèges Майдана-а nézve ‚ 's n’
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hártèhonsag, hat-almashodas, és a’ marhah el,

vagybehajlásf eseteben a"’Vice-Ispany’ 'I‘örvèny

batósaga alatt vannah. Ezehen hiviil pedig a’ Vá
rosbéli ù’gyehet azon Varosi ‘Гамма intézi el :` on..kv

nét vagy a’ 'I‘arnoh мешай, vagy a’personalisi

Szehhez szallittatnah az iigyeh; mivel némelly

Va'rosoh a’rl‘arnoh Meslerneh , némellyeh a’ Per

sonálisnah'l‘örvén hatósa ’a ala tartoznak. Ezels,
l l y o Ь . ‘

elöl pediga Hiralyl; oszlan a’ -Felsèges Hétsze- v

>mèlyes rl‘abla eleibe vitetneh fellebb, hivevén a’

fòbenjarô ügyehet, mellyehneh fellebb vitele egye

nesen a’Hiralyi Tablahoz intêzödih.

_A’ Földes Uri Наташи} ala tartozvan pedig

mind Szemèlyei hre , mind èrtèheihre , иду Ügye

ihre nézve is a’ Jobbagyoh , mind ezehneh главой

höztt forgó, mind masohtól t", elleneh indilott

iigyehben a’Földes Urasag az elsö Bíró. A’ hineh

te hatvalamellyJobbágy ellen panaszsza vagyon ,

a’ Földes Urasagot törvenyesen meg hell nèhie in

teni az igazsag’ hiszolgáltatàsavégett: hi is azon

nalUrszéhétrendelni, ès azerant az i'ntö Felet ti

zenöt nap alatt tudósítani tartozih: holott vagy

maga, vagy más e’végre meghéretett, az Elöd, ’

jelenlévén a’ Nemes Varmegye' Szolga-Biraja , ’s

Eshíidtje , mint'l‘örvényes Tanubizonysag ,' hogy

a’Tanl'ihat meghitelesx'tse , és az Urszèhe elôtt vé

ведет‘ pört volta szerént a’Nemes Varmegyè

пей beadja. Nemes lèvèn рейд; а’ Jobbágy , az

ö Hazhelye're nézve ugyan az 'Urusagtól fiigg; de

ingó holmieire , és szemèlyes tètemènyéire nézve

az Urszèhétöl egyataljaban függhetetlen: ежед

ben tehat tartozih ötet a’ Felperes az egyéb Ne

mesehneh hirendeltt B-iró eleibe idéztetni. Ha ma

goh a’ Jobbágyoh az ö Földes Uroh ellen а’ Jobba

gyi szabas erant panaszolhodnah ‚ e’ {Не panaszo

hat elöször a’ Földes Ur’ szine eleib'e юноша!‘

terjeszteni : itt meg nem orvosoltatvan sérelmeh ‚



29h y ( o )w

а’ Szolga-Biróboz folyamodbatnali; bi. is azonnal

‘ Ып)е_п“ёп‚ ’s a’ dolgot megvisgàlván, yagy ад

› ßzép Szerével антенн; vagy , ha. “Те nem me- ì

betne , a’ Földes Urat, ' bogy Urszebét tartson 1

törvényesgn „тайный, ’sjelentèsèt mindenelu-öl

a’ legliözelebb tartandó 'Varmegye' Gyülésénèl

megtenni, -bötelesz ottan az [Irszék’tartásara a’

nap liirendeltetib; és, baa’Földes Urasag avt el..

' mulasztaná , a’panasz a’ Vármegye’ Törvènyszéke

eleibe тени. Minden esetre peflig a’Jnbbagyolt'

ezámára a’ Varmegyeheli Rò'z-Ugyèsz adatik.; 's

mind ezek hiteles Jegyzeménybe irattatnak. А’

Polgári iigyek ellenben a’ Vármegye’ Itélöszèllé

töl а’ Hírályi , azutann a’ F. Hétszemélyes Tabla

hoz; a’ föbenjaró ügyeb рейд‘; — az Urasagnak

ebbenbatalma lévên  az Urszébtöl egyenesen a'

Iiiralyi , és innét a' F. Hétszemg'alyes Táhláboz vi

tetneb fellebh.

Mind ezen igazságtévök pedig, bogy Löte

leâßêgebben szentiil eljárianak , az Országtól ezen

lliszabottEskü‘vés által batbatósittatnak az igaz.

Sag’ biszolgaltatàsàra:

,‚ Еп N. esliiiszöm az élö Istenre , és az Isten

`пей Ditsösse'ges Anyiara Mariara , 's az Isten’

minden Szenteire , és Választottaira; bogy

mínden elöttem iigyeslsedölmek , ’s minden do~
logban , Ymelly az én tisztembez tartozik , aliar

mi Személynel‘, gazdagnak tudniillili, vagy

I szegênynek valasztása nèlliíil; lcèrèst , vjutalmat.V

жмет), i'êlelmet, gyiilölséget , заемные! , és

"Нашёл felre-tévén, és bátravetvèn; a’ mint az

Танец, ésaz ö igazsága szerént tseleliedendônek

lenni , megesmérem , igazságoa, és bizonyoa

itéletet,igazsagot, es vègrebajtást fogob tenni

minden dolgoltban az én tebetségem szerént. Is

‚ tenengem’ úgysegéljen, és minden Szenteli. “

„мы
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Negyeaik Не”.

A’ Magyarok’ Tulajdonairól , mellyek bel

sök , es kiilsök leven , a’szerént adódnak itten elö :

mennyire mentek a’ Tudományokban; ezeknek

legbatbatósabb Ilultsa, az ö Nemzeti Nyelvek, .

míkent kepesedik; melly Dalias az ö Nemzeti öl.

_ tözetjek :‚‹ те11у karban légyen vilézsegjek, gaz.

` daságjok, ’s birtokossâgjok. ’ `

Elsö Szakasz.

A’ Magyarok’ Tudományossága'ról.

Azokban , mellyek az élet’fenntartására tar

типа“; bogyszinle ugy, mint más jeles Мешхе

tek , tndósok voltalga'Magyarok kezdettöl fogva z

az tagadbatatlan. `Sölba minden óldalról megte

kintjiik a’ dolgot; az idegen Irók ntánn is azt kell

mondanunk': bogy minden egyeb Nemzetek felett

j-eleskedtek ebben a’Magyarok. Ugyan is egye

zöleg hizonyltiák ök azt; bogy a’Szittyaiak a' regi

Magyarok ~ legìnkább tudtak elni a’ nyilakkal,

a’ mellyeknek Mesterei is ök voltak. Igen kön`

nyen megszerezlek tebát ök magolmak mindenféle

vadakat , ’s ezelmek legjobb busával kenyekre la~

CkOztak. Melly l'enyesen el'tudták kesziteni Hàzi

eszközeiket: Mokán Hagan törteneteihen nyilván

látni Minö ertelmesseggel v`oltak a`földmiveles.

ben: látjuk a’hSzittyai начнем“ Nagy Sandor

kozv intezett beszedjeben. Oltözetjek pedig màína

pig megmutatja: melly jelesen ertettek a’ ruhàknak

_ elkeszltesebez. Szinte ugy a’ bázak’ epítesebez "из

erteseket mindjártArpáddal lett ide “511511110:- de

rekasan kimutatták: bolott nem май 'I'sepelben, ba

nem majd minden Megyeben Ujvárakat epitettek.

\
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De a‘szèp Tudományokban sem voltakutólsók.

>Mci-t a’bizonyos â’Sina Rronikából; bogy Mete ‚

a’ ki két száz esztendövel elöbb ниш“ Urunk’szíi

letese elött vala Tanjója a' Magyarok’iÄEldi'uleinek,``

a’ Hunyoknak; és ezutánn majd két száz esztendö

vel Nan tsijász 'I‘anjó , Levelet irtak lègyen a’Sina

“(Мах-Мн. Utsulyjólì 'I‘aniónak Helytartója is a’

Heresztèny Világelsö tizedében Levele által hirdel

1e kiaz Uhony-oknak : hogy mind szabadon hotsá

laná azokat, a’ kiket közzíilökrabságra ejtett va

la, tsak annyi hört, és selymet adnának nekìe,

a’ menilyi elég volna azoknak vàltságokra. Söt

Hristus Urunk’ sziíletése lelött hatodfél száz esz

tend'övel а’ hét Görög Böltsek’ idejêben a’Szittyai

Nemzetböl hires Filezofusvala Anakarsz , a’ ki

azt szokta mondani:_ „A’ szölö tôke háromfèle'

íimöltsöt terem: Része sé nek G ön öríisè 
gl' I 8‘ a У ‚У I Ё

'nek , és Banatnak gyíimo'ltsét. Az a’ valoságos

tlerèk Ember, a’ ki magát a'beszédben , ételben,

» ès gyönyöriiségben tudja mêrsèkelni.“ идут.

ennek tulajdonitják a’ Tudósok a’ vasmatska, ’s

' tapló, és tseréptányér’feltaláltatását. Meglátogat

ván pedig Görö'g Országot‘, ’s tapasztalván.,llogy

ottan mindegyikènek köze volna az lországlz'wban ,

azt mondá Szólonnak ‚ ата’ hét Böltsek’ кеды”.

' sebbikének , ’s a’Gö'rögök legnevezetesebb 'I‘ör'

vényhozójának: „ Ennékem' ugy tetszik, hogy

11i nálatok a’Böltseknek tsak az a’szabatlságjok va~ `

gyon, bogy tanátskozbassanak; az Именины

pedvig a’ bolondokra bizattatott. “‘ Plinius pedig~

vle'n az ö 'I‘ermészeti Históriàja"tizenharmadikr '

Rönyvének buszonkettödikTzikkelyében azt Щи)‘

._ nyitja а’РаЗНозоЬгсЦ2 ama' valóságos Szittyaiak

sjöl : hogy, mînekutánna már szokásba `jött volna

.azon Egyiptominadszabásu tsemetét , Vmellyel Pa- ’

t ‘типа! ` eveztek "sinnêt va on a’mostani ya»
p_Y f1. .I А _’ .cry

pinos пе" is; azy lrásra „пышным azok mvp
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ahhor is înhább ruháhra irtah lêgyen. Prishus

Rhetor’ hiteles Irasából tudjuh, hogy Att'ilánah

egész Udvari Iràszszèhe volt. Миша, es_Arpád’

Udvara is hogy a’nèlliiil nem szíihölhödött: eleg

Ыгопуьнёёг ehben azöidejehtöl {одна mind eddig

fennmaradt ötszeres Alaptörv'ényje a’ Мадрид

nah. Mind ezehböl vilàgosan Ню]; hogy a’ 5231

tyai Magyarohban mindenhormegvolt az Irástu

dóság, és Tudományosság: hanem , hogy minö

hetiihhel élteh , ад nyilván meg nem lehet mutatni.

~ Emlèhezneh ugyan nehány Tudós'ainh ollyan Ma.

душ‘ jegyzésehröl, mellyek hiilönòsl bcliihhel

vannah irva: de , ha ezen betiih-hel irtah è a’ ySzit

tyai Huny, ’s Turh-Magyarohzazt világosan` fel

nem l’edezhetih. Mindazàltal, hogy tulajdo'n lle-v

{ЕЩЕ voltanah , azt tagadni nem lebet.

Nyilvánságos pediglen az: hogy Szent 1:‘!

ván elsö Apostoli Iiiràlyja a’ Magyarohnah ‚ eze

het a'z idvezitö Homai Hatholiha Hitre birván, egy

szersmind bébozta hözihhe a’ Romai lrást is, a'

Nyelvvel egyiilt , ugy hogy tsah ezen мамаша

nah а’ Turlományoh a’ Töle rendeltt Osholáhban.

Mert ezen nagy országlásu Ilirály , ’s a’ Magyar

Rirályi Birodalomnah Szerzöje, Esztergomban

go‘ndosan neveltetvén a’ Hereszteny Hatholiha Hit

ben, nem tsah a’ Deáh Nyelvdeh, hanem más'

egyéb Tudományohnah tudásâval is jeleshedett:

az'úrt böltsen általlátta ezehneh szíihséges voltât

mind azv Ország’ holdogságánah, ’s állandóságá

nah megazerzésére, mind, a’ Szent'sèges Hitneh

gyarapodására. _ Mînehutánna teliát Hiràlyi Széhêt

‘Знайте vala Fejérvárra; elsö gondja volt ottan

Osholát àllítani, ’s abba tudós Tanitóhat „мы.

ni: a’ hih is olly szorgalmatosan foglalatoshodtah

azon Magyar Ifjuság’tanílásàban; hogy mèg él
té‘nen ezenv Szent Ilirálynah nagy nèvre Варна

по‘: Fejérvári Osho'la., ’s onnèt nyernèneh más

r
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Osbolab is az Orszagban Tanitóbat. Hazánkba.

tebat a’ Fejérvari Oskola volt az elsö. Mivel pe

dig az Egybázi Megyèltben, ‘пе/"уедет elintézett

valaSzent Istvan , Enneb abaratja szerént tartoz

tab a' Töle rendeltt Píispöltöls Lellii Goudviselöliet

ltésziteni, 's Pléhaniakra rendelni: bentelenitte

tett azolmab штатива; öy шары.) Varosábnn

Oskolat állltani, bol a’ Magyar [Назад а’ Ке

resztényi Tudomanyban , és a'Deak Nyelvben

tanittatnélt; bogy onnét alltaltnas Nevendélieltet

lebetne választani », ’s _az Egybazi Rendre szentelni.

Ezen Piispöki Osltolált bözött iegnevezetesebb

lett a' Csanâdi , mellyet I'e'lallitott vala azon ‘75:05

‘ nalcama'Szent, es tudós Piispölxe Gellért. Vila

gos hizonysagot bagyott erröl azon tudós Férjiiú ,

a’ bi 'ezen Sr. Piispölmelt életét jelesen megirta

mintegy ötven 'esztendövel annals balala utann.

МЫ“) tebat ezen derek Irónab Deàlc jegyzése не’

rént emlébezni‘azon Csanadi Oslsoláról.

‚, Egy bizonyos napon - ugymond ö ~ )'árul. _

tak volt a’ Píispölt-böz barmintz й] Heresztény

Férjfialt», llönyörögvén, bogy fogadná bè az'ö

Майдан, ’s 'I‘anitanaaz Osltolai 'l‘udományoliban :

а’ kibetkegyesen fogad'ván , Walterre hizta, ad

чёт néliieb egy arra чаю bazat; bogy öltet Ома:

ná a’ Nyelvészi, és Musiltai 'I‘udomanyoliban :

bili is azoltban {зад llamar elömentelt volt. Ezt lat

van a’ _Nemeselt, és az Ors'zag’ Nagyiai öb is a'

nevezett Walter’oltt-atasa ala adtab Ejaibat a’ szép

Tudományolmak megtanulasára'. ‘.~\.' A’Sze

gènyeluje, Osltolásoltra, Szerzeteseltre, 63.16

vevényeltre nagy gondja gala pedig a’ Píispölmelt ,

bineltaltaratja szerént ‘Летней, 'l adatanab Os

kolaltba a’ gyermekelt , bib olly\szorgal_matosan

' taníttatnab vala; bogy „единым: is amapola

hoz toldanab. Midön pedig a' barmíntz elsö Osho'.

olasb az énelalést , és olvasast mar igen det‘ebasan
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megtanulták‘volna; ezeket a’ Piíspök Ur az Egy~ А

bázì Rendekre szente‘lven,llánonokokká tette. A’

D_unán túl is kíilde követeket, 's egyhegyiijte az

Osk`olásokat,a’kiket igy öszvegyüjtvén , az Egy

llazak’Papiaivà , ’s Igazgalójivá rendele. “ A’ 'I'a- ’

nitvanyoknak illy nagy szapnrodásával megkelle

а’ 'l‘anitóknak is szaporodni : Szent Gellert мы

egy Ma urus nevii Frátert elkiilde Fejervárra, bogy

onnét ama’ nevezetesllirályi Oskolából valamelly

alkalmas Tanítót vinne magávalCsanádi-a. „ A’ ki

-ugymond a’ nevezett Iró  elerkezven Fejervàr

ra, ’s dolgát a’ Rirálynál elvégezven, bemene az

Oskolába, hol еду Henrik nevezetii Nemet a’ дует

mekek’almestere vala: ez kész leven mindjárt az
.ô bivására, lfellíele, ’s veven könyveit, elmene

a'Piìspökböz. Orömmel fogadván pedig ötet a’

Píispök , az olvasást типам köztt elsönek геп

dele az Oskolában.“ .

Iiitetszik ezekböl mind Szent Gellert Piíspölu

nek a’ Magyar Ifjuság’ tanításáb‘an való gondja , es

szorgalmatossàga ‚ mind az Ifjaknak tiizes iparko'v

' dása a’ tanuláshan, mind a’ Sziilöllnek a’ Tudo

mànyok erànt mutatott nagy betsülese. Innet kön»

nyen látbatni; bogy a'többi Piispöki Oskolákhan

sem fogyatkozott ezen idöben a’ tanitasbeli szor»

galmatosság: mintbogy erreigen nagy ‘15342135

sal vala az Országnak bölts Atyja, Szent István

Hirály. Igy kellett szorgalmatoskedniok a’ Szent

Benedek Szerzetesseinek is a’ gyermekek’ 1210116

sával az ö Hlastromaikban mind a’ Hazára, mind

magokra nezve. Nem tsak рейд“ а’ Deák , banem

a’ Görög Nyelvnek már akkor a' Magyaroknál

megvolt tanulásàról is eleg bizonyosokkà te'szen

bennilnket önnön magának vSzent lstvánnak ditsö‘

példája , a’ ki tudniillik a’ Veszprimi Görög Арй‘

tzàknak az ö Hirâlyi Adomány Levelét Giirögiil

adta volt ki. Ezen Hoi-ones Bölts sugározott _tehát
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a’Magyai-ok' boldogságára , ô bennek‘az lsteni,

es Világi 'l‘utlományokat .felèlesztvén, 's ymind

mindgyarapítván az Oskola tanitások дна‘. Nem

is hasonlilott egy Fejedelem is azon idöben ö hoz

zá a’ludomànyosságbap , ’s a’ Tudományok"elö

segèllèsében Ugyan О, valamint elsö szentelttl

Magyar Riràly., иду elsö Iró is a' Heresztény Ma

gyar Nemzetben: a’ Швей ket 'I'örvénykönyve’ ol.`

"задаёт! szèp tanúságot nyernek af Magyarok"`

mind'az lsteni, inind a’ Hazalìúi buzgóságra.

'Szent Gellért Püspök is irt nehány hasznos

könyveket. .

De ezen elsö Keresztény Magyar Szàzad,

rnellynek kezdete a"'l`udományoktól` olly fènyes

lvala SzentIstván I‘lirály alatt, Ennek holtta utànn

nem kevés homálybaborula. Mert Péter, és Aha

a’Horonáért viaskodván , Orszàg szerle a"i_`egyvèr

nek zerdenzajja miatt elkelle nèmulni az O_skolák

w46.E.fnak. Annál inkább ezer negyven hatodikban elsö

Andrásnak a’Hirályi Székre juta'sakor. Mert a'

-Magyar Höznép viszszavetemedvén а’ Pogânysàg

Vra, annyira diihösködött Уайт’ vezèrlèse alatt ,
ч hogy felfegyverkezvén , `addíg le nem akarná ten

nì a’fegy'verét ,mig a’Reresztènysëget telyessèg

gel ki nemirtanâ az országból. Számtalalnokat is

lekontzoltak, a’kik Иди" volt Szent Gellért Piispök

is. András megkoronáztatván, az ö Rírályi Ра

rantsolaliával tiistént leíiltette ugyan a’ pogány

Magyarokat , és a’ Iiristus' Zászlója ай bóditotta:

hanem osztàn a’Romai Német Birodalommal lett

háboru; ’s eQnek elnyomása utánn, András Hi

rálynak az ö Ottsével Belával támadott villongása

y annyira akadályoz‘tatta a’tanulásôkat az Oskolák~

`ban , hogy alig lehetett alkalmas Személyeket

lwpnl/az Egybázi foglalatosságokra. Inne't лёг

mazott azon kèntelenst'egz` a` Magyar An-yaszentegy.

ltàzban, hogytöbb Feleaeges Ferjfiak, ha tsak

i ’ ‚
'l l
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valami heveset tudtah Deáhul, kszentellelnénch az

Egyliazi Rendre; ne hogy egész'len Lelhi Pászto

roh nélhiil maradnánah a’ Plébániah. rSöt még a’

fclsö Papi Hévatalohra is emcltetteh ez illyen Ema

‚ bereh azon idfineh mostohaságaban. `

Nem fugytah hi mindazáltal a’ Magyaroh hözziil

ahhor is tellyessèggel a’ Tudóaoh: a' hih höztt elsö~

Béla lllrály Jegyèsze leginháhb emléhezetes, a’

Швей Történetírásàt máinapig sze'rentsésen hir

juh.. Szent Laszló llirály is, valamint töhélletes

lieresztènységèvel, országlásával, ès vitèzségé

vel, ugy Tudományosságával is éhesítetteœzen

századot. Mert, hogy Végzemènyjeit, mellyeh

' liàrom ¿Hönyvet {выпей az Ország’ 'I‘t'irvènyes

Rönyveben , nagyobhára I_naga'szabta légyen, azt

azohnah az _ö заем erhöltseivel való egyezése is hi

mutatja; az elsö Hönyvneh harmintzhetedih Tzih

helye pedig világosan hijelenti ‚ mondván: „ Ezen

Szent Gyiilehezetben lqzentsêges Laszló штуки

rendèltete‘tt, és a’ Piispöhöhtöll mindnyájohlól

megdítsértelett, ès аптечные", ITOQy höjt

tartasséhBoldog István, és Gellèrt Mártir Innepe

elött való napon. Jeleshedelt a’ természetiy'l‘udo.

mányban is Szent Laszló: a’ mit máinapig liirdet

ama’töle feltaláltt liatliatós sebgyógyitó Ш ezen

nevvel': Szent László’füue. '_

‚ A’ másodih századját a’ Keresztèny Magyar

'sàgnah valamint ditsö országlásàval Iiezdette, ugy

tudományo‘sságávalIehleritette Iflàlmân Ilirály az

említett Szent Ii'irálynah Felsèges 'I‘nlajdnnságoh

hal jeles Fija: a’ hi annyira hedvelte а’ Tutlomá

nyohat, hogy mîndenhor hönyvethordozván

gával, iil‘es idejét vaz olvasásban töltenè: innèt `

l'lönyves Hálma'mnah мишени’ a’ Hazaliahtól; ès

ez ohból az utóbhiah helyteleníil tudtáh ötel a’ Pa

pohr’szàmába. Fennliagyta рейд; tudomànyossá

ga’ nyomàt e’ "I‘udós Hirály az ö Végzemènyjeineh

n.
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het Hönyvèheri; ymellyehet Albrih lugyan зная-1

tudós Egyházi Fèrjfiú ama’tudós Szerafìn Eszter

gomiÉrsehneh parantsolatjából a’ Magyar иду.

z'ésehböl Deáhulegyhesze te. Hi is minehutánna

jelenti, hogy Szent lstvàn a’ pogányságból megtè.

ritett Népneh hemenysègêhez alhalmaztatott Tör
vényehetszabott; igy folytatja hévezetö Heszèd-y

jet: ‘„De a' mi legheresztényebb , a’galamhi ysz'e

lídségneh egyiigyiiségèvel, az erhöltsöhneh min.

den hiilönösségevel jeles Iiirályunh, K'àlmán ,

minehutánna latta , hogy a’ megèrett Hit a’ 1611191

letes Isteni buzg‘ósàghan megerösödött д a' Tör

v‘én 'lántzát ohosan hiyánta me tà itani- tudni
Y g g ’

illih méltatlannah gondolván, ha a’ Hitneh már

önhéntes Vitèzzèt а’ törvênyi biintetêsneh félelme

gyötrené, hit a’ megesmértt igazságnah ‘2111636

tól már maga a' halál se ‚тьмы: volna el. Ez

ugyan is millön làtná az eddig' nevehedöpolgári

haboruh miett már nagyobb részént megoszolva

az ösi hagyományohat, az Ország’ 'I‘anátstsát rom

lani, a’ Ix'irályi Udvar’ tiszteletét alatsonndni;

› felvèn, ne talántàn a’ béhességhez szohatlan, a’ '

jó erhöltsben miedazáltal meggyöheresedett Vi.

téz, megtèrithetetlen igyenetlensègbe heveredjèhg.

öszvegyiijtvén az (Эх-32115’ Eleit az egész Tanáts

nah javallásából a’ Репин/сие" szent emléhezetii

István liiralynah Törvényjeit eöadta, а’ mellye

Вы, ha a’dolgot megvisgàlod; semmit nem he

vesitett; hanem hövitelt; mindazátal nem mint

fnndamentomot tévö , hanem mint ràèpitö. Hogy

az elsö ìiltetmèn’yeh, hasznòs öntözèsehhel mint

e'gy nexlvesittetvèn nevehedèseit vegyèh 3113212

sagnah. Az ugyan hilrtója volt a’ hitetlenehneh;

Ez,a’jó magaviselésnehöreghitöie az igazulâsban:

Az , a’ hitneh pántzéljàba öltöztette a’ Népel;

Ez, а’ földi vágyódásnah lebegményjeit az igazság

`övèvel övedzette. Az, az laten’ igéje lelhi hard

ц
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ia'val "певице; Ez , az idvesség’ sìsahjával еще

sitette. Végre, mindenihe ezen Riralyohnah ugy

„едет а’6о15щ, hogy midön èrdemlett boszu

ńlló biintelèssel fogyasztaná a' veszélyneh fijait;

a’ Választattahat megerösitené: mert a’ Hiraly

nem oh nèlhiil hordozza a' fegyvert. Mivel Isten’

azolgája', boszut allvan azonn, a’ hi gonoszt tse

leheszih'. Mert a’ Fejedelmeh nem a’ jó tselehe

'detneh' vannah fèlelmóre, hanem a’ gonosznah.

Mert hitsoda az , a’ hi ártson néhteh , ha a'. jóban

buzgólhodtoh il“ Ezen rövid lerajzolasban elég.

gé elôadia Albrih: melly ладу Törvényhozó volt

Kalman Riraly; ’s melly jeles az Isleni'I'ndo

mànyban.

Chartvich Piispöhöt itélte pedig arŕalegal

kalmasabhnah Kalman Iiiraly , h‘ogy Szent lstvan

I‘liralynah, és Szent Imre Hertzegneh Не!“ meg

irna: a’mit`mèltó ezen 'I‘udós Piispöhneh a-janló

Leveléböl nyilvabban megérteni, melly Deahból

Magyarra fnrditva igy nyilathozih: „Felsègel

I-lalmán Hiralynah az öUranah, ez élet’végezete

utann, amaz öröh örömet hivanja Isten’ hegyel

mèböl Lelhi szolgalatra iutott Cbarlvicb Piispöh.

Felséges Hiralyl a’ ведет adott parantsolatodra

most fogoh azon munhához, mellytôl eddig el

Невис‘: engem az én elmétshémneh tudomanyot

lansaga z, föhéppen azért , mivel amaz hajdan nè

hem elég jól esméretes Priscianus Grammaticus

tölem meszszetavozvan , mar öregségemben, mint.

egy valamelly homallyal höríilvéve, setétes ab

>l‘azatot mutat. De mivel más részröl ‚ a’ Te Felsé

gedneh tehintetére iigyelnèh, tsah ugyan meg

рубин: bńs elmémneh minden hètelhedèsél a’min

den erhöltsöhnehvilága, és gyémantja, az engel

delmesség: mellyneh erös segedelmével дует‘)

littatvan, ámbar elèggè hépesneh nem latnam

magamat, bizodalmat vettem а’ munha'elhezdèsere.

A .
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Mivel ред); töbiinyire az irigysèg ‘ай vannáh

` azob vetve , mellyeb a'szivneb jó bizodalmaval te

tetnelt: alazatoa könyörgèssel ltérem [Ни-Шу) Fei.

’ ségedet, méltóztasséb partfogása _ala venni ezen

_ munltatsllámat; ’s meg ne iitltözzék а’ Ьечёвзё al-

laalma's „дым“, avagy a’ rendnek , és a’ történt

dolgobnak keveredésén. Hogyba elöjön valami

temen-dek bibaì, inbább altar-om, bogy a’ könyv

megègettessèlt, mintsem alltalmatossag adasselt

valaliinelt a' gantsosliodasra. Es mivel minden jók

az Isteni irgalmassagból jönnelt reanlt; ugy tet

szilt Annali segedelmèvel e’ jelenvaló munbatsbát
bezdeni. “ ‚ Y

Valamint pedig itten tettèben elömutatja ma

gát ezen Tudó's Püspöls, ugy, mi'neliutánna' Szent

Istyannak több tsudatételeit megirta volna , пер ‚

bizonyságot tészen arról, mibéntbövelkedett mar

abborMagyar Orszag ‘Гидбзь Ёёг]|Ёа1‹|‹а1‚ mond

`_vanz „Egyèb törtènt Isteni шинам) nem un/¿lom

_bólballgattam el: de mivel nem на!‘ ègyedül ne

‘Беги barmatozaz Ur, a’ Ш felkölti az ö napjat a'

jóltra , és gonoszobra; jótètemènyeinelt olly nagy
I” soltaságat, Livanván mindnyájobnah basznàlni,

szàmtalanbölts Нашими, Libet magahan fog

lal, ’s taplál Magyar Orszag, bagyom a’ meg

irasra. “ E-zen bölts Fèrjliab наши vol-t Simon ,

Pétsi Piíspöl'., a’ ki ugyan azon bölts Iiiraly’ pa

`rantsolatjahól Szent lstvan Hirály’Görög Funda.

tionalis Levelét, mellyet a' Veszprimi Apatzali- _

nab adolt vala , Dealsra forditolta volt. Mag in

ltabb bövelltedett osztan e’ Magyar Haza a’ Tudó~

„На“. mìnebutanna barmadilt Bela Tudós Iii-l

raly azt rendelte; ltogyirni megtanulvan minden

V.Hazafi , ne ltènszerittessèlt masra szoruln'i ,.bane’m,

magàtólirItLevelével folyamodbasséb a' :Rirályi `

Felség el'eibe is.

A'
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A’ barmadik sz'ázadban nevezetes Tudósok

ezek : Ralànos, ama'nagy birü Pètsi Piisp§k, а’

kit az Apostoli Szek az ö fényes erdemeiért Erseki

Palásttalméltóztatott felékeslteni. Altila'ról irtt

llönyvét elöadja Bel Mátyàs az ö Apparatus ad

_Historiam Hungaríae nevezetii Munkájá-ban.

.lerusálemi András Hirálynak Aranyvegzemenyje
' _fenyesen elömutatia tudományosságat ezen idöbeliV

Magyaroknak. Ugyan ezen Iiirály alatt iratott

ezen Hönyv is l: Hitus cxplorandae ueritatzs per

Judiciumv ferri Candent'ia: mellyet Bel Mátyàs

az elöbb emlltett Munká'jaban Világ eleibe 1101311

tott. Ezen Deák Hönyvnek Irója a’ negyedik ej

‘tessel, mint Bela Hirály’Jegyészsze‘a'barmadik~

kal, de_rekasan kinyilatkoztatja Magyar voltát;

ki is igy ir a’ tizenkettödik szám alatt: Zugna , de

Villa Fecie , impetiit Zemert , de villa Uraka ‚ de

furto, indice Cumazan, `Guriale Comite de Zo

bolcb , Pristaldo liaragrbun` de villa Ekulcb. Prae.

dictus fur Zemer , Varadini portato ferro combu.

stus est. A’ batvanbetedikszám alatt: Jordan de

villa Heze, et Hel-guez, de villa Sbol ‚ impetie

runt Ugndut, 0budut„_Sceca_m ‚ etscemheg‘il ._ .

Ugud , Qbud, et $сеса portato ferro combtisti l

sunt, etsuspensi. ~ Szemhegiineadem septimana

acilieet, Exurge Domine, non comparaît. S’ôt>

töbh szóknak illy kiirásàval : Apáty ‚ Belœs ‚ Fe.

je., Gyuri, Horváth, вы‘, Mébes, só., ven- ‘

дед: elegge megesmerteti Инна Magyarságát.

Minekutânna a’ Tatárok szörnyů Puszfitágg

tettek volna 13 edes H_azánkon , negyedik Bela 111

rály labra hozta, az Orsìággal едут; ‚ a’ Tudo.

mányokal, mellyekpek lanllàsâban ditséretesen

` foglalatoskodtak Sz. Domokosnak, és Sz, Feremz..

nek nem reg ide szàllltott SzerzetesFiiai. A’ Hazá,

nak Fö Papjai рейд, bogy annál tudósabb Tam'

tókat szerezzenek a’Magyar Anyaszemegyhágnak,

' Magyarok esme'rete. "_ _ ` U '

/
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nem kimêlvèn a' költsêget , az elmésebb Nevendé...

keket Bononiàba, Bornaba, párisba küldötték volll

a’tanulàsra; a’ kìkEnrópának azon legnevezete~

eebb Oskolájiban magokat megkiilömböztetvén ,

»ditsössègere szolgàltak az egész Magyar Nemzet.

nek. Fenn hagyták tudósságok’enxlèkezetét ezek

liiilönösen : Rogêri, Nagyvàradi Hanonok, leir

vàn tapaszlalásàból Magyar Hazànknak a’ Tatárok

által lett siralmasromloltságát. András , Iîirályi

Hâplán , a’ Sziciliai Hirálynak , 1Ra'trolynak ‚ jegy

zelt’Maria Leányával ötödik István Hirályunknak

hement Sziciliába ‚ \’s1eirta ottan Rároly Sziciliai —

Riràlynak azon ditsö hadak’ozásàt, .mellyelgyôz‘ef

Adelmeskedett vala Manfrèduson ‚ második Fridrik —

Tsászàrnak természeti Fiján. Reza Simon Egyhá.

‘ zi Fèrjiìúirta а’ Magyar Hronikát а’ Nemzet’ kez- -

detètöl fogva Hun László Rirályig , a’ kinek aján

lotta volt. '

Mind eddîg elöszámláltt , 's fennmaradt Mun

kájik Magyar'l‘udósainknak , Вадим vannak irva;

és ollyanra, melly ezen század elött Magyarul

irattatott volna., >egyre se találunk , ugy elrejtetÃ'

tek Tudósaink a' Iiöznêp elöl az 6 tudományjokat ,

ban'em mar ezen szàzadbè'li Magyar lrásokat va~

душ‘, szerentsénk olvasni. Illyen a’Szent~ Domo

kos’Eletiràsa , mellyet az Ország’ Szétsényi Mu

zeumában láthatni; illyenek ama' halolti Beszé~

dek, mellyek azon Misemondó Rönyvbe irattak,
'i melly eddig a’ Posonyi I'iàptalanban ‘ах-{111011, most

pedi‘g ezen Nemes Iiaptlaannak nagy Hazafiúi lel

kíiségéhölaz emlitett'Muzeumnak általadatott; il

lyen a’Szent MargithiEletehistóriája. Azon halotti

Beszèdek'le‘gŕégebbek , иду hogy , ha' nem `az

elöbbeni század' végén, minden bizonnyal ezen

század’ elején kellett azoknak ira‘ttatni. Révai Mik

lós ‚ a' Magyar Litteráturának Bajnoka egész köny'

yet {км-Мой , aztigyekezvén megmutatni; hogy



-<_ o )#- 5oz"
i

_valósigos Szîttyai Magyarságuah legyeneh` под.

A’ hettö hözzül а’ rövidebbet adom itten elö, melly

igy vagyon: Scerelmefbratym uxmaggumuc ez

fcegen emberlilhxert, hlt Ur ez nopun ez homua

‘Над timnuc'ebelevl mente. Illnec ez nopun testet

_ temetxve._ hug Ur hegilmehel abraam, iJfaac iacolr

heheleben`helhez'1e. hug birfag nop lvtva mend vv

fcentíi efunuttec cuzlcun iov felevl lochtatnla ile

zle vvt. Eftlvbennetuc. Clamate III. Il. ` Еще‘:

Irásból magából is hiletszih ugyan , hogy еще!‘

llója nem voltsziiletett Magyar.; de annál inhàbb

a’ másihhól , melly sohhal borzasztóbb. Nehány'

Magyar szóhnah elöadásával is megmutatta a’ Hi

tus exp/ändere ueritatzs Iiönyvneh Irója, hogy

igaz Magyar legyen , ‘а’ hi ezen halotti Beszèdeh’

lIrójáwal egykori Iró. _ Hogy ezen Irónah Anya

nyelvea’ '.l’óth volt; az ege'sz Irásából hitetszih:

ezen зам/ай pedig , miloszt , brátym, nyilván hir

беды‘. _ w ' ‘ '

Szent Margit Apátzánah , negyedih Béla Hi

rály’Leányánah Eletehistóriájàból hogy néinelly
ydaraliohat ide ihtassah; valóban méltó.  Lássuh

tehát: „ Myhoron ez _zent zuz, Zent Margit a’zzon

'immar volna tyz eztendeus. Az eu Zuleyneh, es

Praedicator Zerzetbely Fraterehneh nagy ‘уже:

tarsussagyval , es vele megmarado io Sororohnak

Ataremssagaval , BezprimmeulZent Katerina azzon

nah »clastromabol “манией , hozattat'eh az cla
stromban , melyet az euA Zuley az Банана!‘

zygetélen, mely Zyget ez Мета! fogva nevez

teteneh zuz Marianah zyge'teneh ,- маг bodog az

zon Zygeteneh, mert annah eleutte mondatyh vala

nyulahnah zygeteneh, az mendenllato Istenneh

tiztessegere , es Istenneh Anyanah zepleutelen zuz

Marianah neve, es oltalma ala , elseu fondamen

lomatul Боец epeliteneh, . raghanah, es шут!

1‘ U2
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végyg elvegeze'h, Ryraly nemes ayando'cohhal meg

ayandocozah ‚ miheppen illi'c Riraly felsegehnelt.

Azert myhoron Zent Margyt meg holt volna ‚l es fenleneeh chnda teteleuhel, Istvan Hirálydee.

ben , ez lstvan Hyral , hy vala ez Zent Margyt Az.

zonnah batya, heulde Iieuveteuhet Gergely Papa.
Vhoz , alazatosan heunyeregveen , hog myhnron az

mendenhato rUr Isten, hy emberehneh ìduessege

‘_ xieh chat irgalmasson chodalatost myelhedven az f

eu Zentyhen, es hyhet az Ur Isten meg coronaz

meny'orzagban, gyahorta tyztely azohat feulden

„пьем“ 33,733 az éu emleheuzeteuhre nz Ur

Isten nag chodahat tezen, mely choda teteleuhneh

mijatta eretnehsegneh gonossaga meggyalaztatyh ,

es az I’tereztyen hït megereusehtetih ‚ ezen irgal.

mas Ur lsten ez tyztelendeu Zent Zuznek myatta ‚

. Zent Margyt Azzonnah erdemeneh mijatta, Anne

ладу soh chodahat myelheudeut, hog' nehy sege

delmeet nem hivnya egyelz Zenteuhneh heuzette ‚

igen melta'tlan :‚ azért meltoltatneeh eu Zentseges

Atyasaga Zenteuhneh heuzyben zamlalnija.   —

. ‚. Elsen vala Soror Katerina , es vala Pridrissa

_az ideuhen, myhoron Zent Margyt Azzonnah zen

tseges eletyreul Áleun nagy bizonsaggal való tu

dahozas. Ez Soror Katerina leun apachaya Bez

_primy Clastromban het eztendeus horaban , es la

hozeeh BezprimetZent Katerina Azzonnah Cllastro

maban harmyc het eztendeut , es vala Zent Margyt

Azzonnah mestere , hog hy еще! t-ane‘hta eleuzer

deahu'l. _ Annahutannn eljuve Zent Margyt Azzon

yal ez zygethen, es-nagy byzonsag'ot teun Zent

Мак-5)‘! Azzonnah zentseges el-etlyreul , myhoron

volna ez sbror Каин-1031031111ен‘епеиет1еуе. -- -

Vala nemely nagy nemessegeu emher, hymen»4

вы?“ “la муьыгудасаьпаь. es vala NytrayïVar

mega 19РдЛу%‚‚1‘у‚ше8‘е31‹еУе1‹, es az eu'ngmeg

tarsival ereussen [neg hizonyehta, hog myhoron `
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eleuzer _eu nehy feye mendeneltenl года; es job
vfelenl valu zeme fayt volna harom egez lholnapyg ,

es olyjha- hybetetlen geutrelmel geutretyh vala, ez

faydalmnah myatta myndenesteul el vezte job fe.

leul valo zemeneh velagossagat, ugy hogy myho- ‚

ron az bal zemet he rehezty vala , chah uyat job

zeme eleut tartvan sem lagya vala , sem val/amyt е

gebet. Az en feyeneh faydalma hedeg nagyobban

beveultetyh vala. Ez nemes Ur hetsegben -e'seh ог

v-osohnah segetsegereul, azert folyameh Zent Mar

Ну! Azz-bnnah segedelmere, hyneh mihoron hof

porsoyanal maradotvolna neged nap'iglan, eu zy

vineh tyzta aytatossagaval . irne Zfent Margyßt Az.

_ zonnah halala uian harmad eztendeuben , ez nemen

>Ur veun tel'lyes egessegeut, тут] гетеЬещ mynd ,

feyeben, es mynd tellyes „мы“, Ъеп: Margyt Az-

zonne'h erdemle myatt.

.Esz're vehetni ezen Irásból azon hajt , a' mel;

lyet ohozott a` Magyar Irónah a' Deáh .betíihneh

elègtelensége nehany nyelvíinhbéli hangohnah hi

fejtêsére: ezehre tebat a’ Deah betühet vagy meg

hettöztette a' Magyar Iró; vagy azon egy. betüt

minden jegy nèlhíil többfèlehèppen vette. Af mint
ezen lrónhnallatjuh ,Y hogy az eu majd ö , majd ii

belyett; vêtetôdih ö általa; valamint az u is gyahor

ta ii hèlyett: Еду bitol más betíihet is. A’ вашем‘:
Magyar mindazaltal mindenhor szépen szóllott, "sl

abban .so-ha se szíihíilt meg gondolatainah hinyilat

~ hoztalasara , meg pedig éhes szóllalmato'ssaggal g

ha “грез elméjét a’ tanulas himivelto, ’s tudoma

nyositotta.

IV. Században elsö H'aroly шину tîínîh mind

jart elö a1. ö Orszagos Végzeményjêvel :‚ de még

nagynbb fènyességgel osztan Enneh Fija Nagy

La_Íos ., azon jeles Végzeményjé‘vel , mellyel az

Aranyvégzeményt megerösltette derehas шине“

nel, mellyneh nem'tsahazÈrseheh, è: Píispököh, `
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mint az Aranyvégzemènyhen, hanem az Ország’

Zaszlós Urai is alája vannak irva. Valóban megêr

demlette Ez , bogy , valamint a’ Над! дЫЁоМшп ,

ugy a'ñ'I‘udomanyialIban is Nagynab nevezlessèb:`тег! О állitott elöször Fö Osliolat az Orsza'gban , l A i

és azt Pétsett ugy intèzte, bogy azt a`Romai Szent

Szêk is megerösitenè, `s a` Fů Osltolàb , _avagy

Universitásolt’Szabadságav'al méltóztatna. Inn'ét

161)!)Тцддводйашйзейедьыеп osztan а’ Magyar

Nemzet, a’ltib bözziil liiilönösen fennbagyta nevét

‚ Ja‘nos , ugyan e’ Ditsö Iiirá'lynalt Jegyéazsze , azon

Históriajával , mellyet mint Hiil‘öllöi Esperest irt

vala az ö nagy Hiralyjanak Tetteiröl. De még Er

sèbetliîralynè is, Nagy Lajosnall édes Anyja, meg.- _

è_rdlemlelte am; bogy a’ 'l‘udósolt köztt' neveztes

вы‘ , a' Мне!) orvosló vize máinapig emlèltezetes.

Fennmaradt pedig’Nagy Lajosidejebèli Magyar

Irasoltból az altltori Esltíivèsneb Formája ,« melly

igy vagyon az Orszag’ 'I‘örvénylIiönyvèben :'„ ls

ten 'I'éged ugy segèllyen t, Szíiz Maria mellet-Ied

Te végnapodon Fiának elötte ‚иду tamadgyon: Is,

tennek minden Зимы‘, Те érted ugy imàdllozza.

nab: Isten teste , Те végnapodon, mèltan nelted

adatni иду mèltóztassák: Szörnyíi balallal иду ne

veszszel , Föld tetemedet ugy fogadgya balva:

Harmad napon ugy kine.vess_ç. Isten színét Te

‘ё; napodon иду Iáihassad: Oröb poltolban иду

ne femettessél: És magúl magod ugy ne выдад

gyon: Hog'y Urunlmalc Lajos Hiralynak, és Szent

Roronajanalt-való hivsêgtarlásodra minden ото‘;

tolvajt, gyilkost, Можем, emher-èt‘etöbet, bii‘

viisiiket, bájosokat , наш-едите: , Szent-egy

baz-töröltel , fèl-biten-valót , es lli Orszâg-vesze

delmére, po'gányoknalt segétséggel, avagy tana

cbal volt, ál-levèl liôltöliet, álfpetsèt lilmsztóbat .

¿a bib ezeldtel èlnéneb , ès mindeneltet azokat, ШК

_Urunli Lajos Hiralynak ‚немцами, és Szent
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Horonájának ellene, es veszedelinere törekedôk

volnának;I igazán meg-mondod , meg е nevezed ,

es ki~adod , es meg-sem-tagadofl: Es iregyseg'-l

ben , avagy gyiilölsegben , senkit el nem щит:

Ésigazat nem bamislttasz: Es bamissat nem iga»

>zíttasz. Ezeket által nem bàgod , sem kedvert sem

n_dományért, sem gyülölsegêrh’ sem félelemert,

eem barálságert, semmiertis. Es a’ mi beszéd kö

zöttetek len‘ne, azt titkon tartud, ez ok nelkiil

sehkinek meg nem jelented , meg sem ‘110111106.

lstep Teged ugy sègechen,ese’Szenl
lie r e s г t. “ . _ l

Ama’Tudós Jesuita, Szegefli János, a’ ki az”

Ország'Törvénykönyvét 1751dìkben~ kiadta . azt

jegyzi meg ezen .Eskiives-Forniàról; bogy Mos

sóczi nyomtattatta azt ki ‘21632121- 15811; Esztendö.

henfaz Orszétgt Törvenyjeivel , ,semmit se jelent

Yen :_ bonnet vettelégyen. Ennek okául azt kell

tartani; bogy bizonyos leven , több Magyar Tu

tlósokkalegyiítt, azon 'I‘utLós Piispök ezen For'

mának valódiságàról, _elegnek allitotta ebhen

maga bitelesseget. Országos bizonyságot no1-f

,gáltat perlig erröl Hunyadi JánOSnak, mint Or

szag’ Hormányozójának, Magyarból Deâkra for.

dított, és az Orszàg’ Törvénykönyvebe iklatott.

Eskiivese , mellynek amavval való egyezése't m-inë

den Magyar 'I’udós látbatja. Ezenszàzadban 11:11

tott Szent Elek, es Вещие Szent'Pál’élete is Nem»y

щей Nyelviinlîön. _ `

Nagy Lajosnak az ö példáját követte az ô 'I‘uê`

dó's Leànya ‚ Márialiirályne , а’ ki, mint Iiirályi

Felseg , az Aranyvegzemenyt .‚ az Ö edes Atyjának

‚ Vegzemenyievel egyiítt, böltsen шедех‘бзшшев

’s ezzel "аду emlekezetet szerzelt vala mag‘ának

a' Magyar Nemzetnel. Ezen ÍVegzet'nt'my ezer be;

rom száz n_vnltzvannegyedikben bnzattatvàn, 'I‘ör-~

lviinyll'önyvíinkben ez az elaö, a’mellyben a l~Zaan-r

1584ц En
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lós Úrakna'k nem tsak Hereszt, hanem Vezeték

Neveik is alóliratlattak jobbára, ugymint: az

‚ Ország’Nádor Ispânyja , ’s Hunok’Birája, Gin-.1i

|386. E.

Miklos; Ország’ Birája, Zeechi Miklós , Lind.

wai Istvá’n Sklavóniának, Pbilpes IstvánMachow.

nak , SzentGyörgyi TemplimDalmata , és Нож-‘16!

Ország’ Bánjai; Zambó lVliklós 'l‘àrnok Master;
_"F'orgáchßalàs Fô Pobárnok Mester; 'I‘elegdiY

Miklos hiràlyi Ajtóörök’ Me’rtere; 'Wesseni Mik

lós Fö Asztalnok Mester.; Posonyi Fö Ispány az

emlltett Zambó Miklos. Ugyan ezen derek Ma

gyarliirály Aszszonynek Férje , Siglnond Iiìrály

szép Tudománnyal birván, az 6 bölts Ipának ‚

Nagy Lajosnuk példája szerént mindjárt ország

lása’ kezdetén 6 is Fö'Oskolát állított Budán ezer

három száz nyoltzvan nyoltzadikban , es va’ követ.

kezett esztendöben megerösitette .eztI 1X. Bonifa

cius Pápa, ' annak Hancelláríussául rendelven az

О Budai Prépostot; valam‘int V. Orbán‘Pápa а’Рё

tsi Fö Oskolának Hancèlláriusâufl az ottanì Piispö

köt. Ezen századnakkezdetèn мышцам fel An

vkonában a’ 1шёез20п1161 készitett papiros, ezzel is

mindjárt èvltek a’ Magyarok; es igy elöbb, mint

a’ Németek , Anglusok , és тамады. ‚

V. Századjàban а’ Reresztény‘ Magyar Bim.'

dalomnak szép nevet yszerzettek ugyan a’ Magyar

Nemzetnek az 6 Végzeményjeikkel Sigmond , Al~

bert V. László- Rirályok , >és az akkori Orszàg'

Bendjei; de sokkal szebbet, ’s ditsôsségesebbet

ama’Nagy Nevíi Mátyás Hiraly, а’ ki ‚ valamint i'

ditsi'» diadalmaival, ugy az 6 hat Végzemènyjêivel,

’s af Tudományok’nak elömozditásával , és teriesz

“Евы/‘31 Valóban megmutatta , hogy Nagy Riràly

volt O", és azon Hor nem látott hozzá basonlót.

Mert tapasztalván, hogy a’PétSi, és Budai Akade

miàk a’Theologia nélkiil sziikölködnének, második

Pal Pápát megkérte meg egy Magyar Akademiámals`

д.
‚‚

F
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felàllíttatasa erânt: igen szivesenliajlott Szen

tsègeva’ Ilirálynah ezenlegllasználóllb aharatjára;

.ès ezer nêgy száz llatvanötödih esztendöben Sz.

Iván' havánahelsô napján adott Pápai Levelében `

nem на!‘ liatalmat ada Mátyas Iiìrálynah,'a' "hol,`

nèhie tetszenèh , Fö Osholát àllltani', hanem ezt

mind azon szabadságra is, mellyel a’ Bonóniaì

vhírt, mèltóztatta volt. Posonyt választotta из!!!“

annali helyéiil 'a' Hiràlyi Felség , "s, minehutánna

a’Prêpost’háza mellett nagy tères Epületet alho

tntt , és oda Tudós Tam'tóhat rendelt volna; ezer

négy száz hatvanlietedihben Sz. Iván havánah hu

szadih napja’n ezen п] Fö Osholát Dunavári Aha

demia névvel nagy Innepi szertartással felszentel

tette, ’s ennek начинать“! ama’ nagy ludo

mányu Esztergo'mî Ersehet, VitèzJánost , rendel

te, Helytartójául рейд;- az 'ottani Prépostot. A’

Budai Fö Osholánah jobb harba való hozâsával

még tágasabb mezöt nyitott e’ Bölts Hirály a’ tu

domànyohhal való mege'smvèrhedésre a’ Magyar

Nevendèhehneh 2 mert az Universitas nah roppant

èpiiletet állítván , ’s nagy lizetést rendelvén а’ Та

nitóhnah , mindenünnen örömmel jövèneh ide a'

Tudós Férjlìah a’ Tanltói Hivatalnah megnyeré

sêre. Tudván a’ Böltsessègneh ezen Felsêgës Fija;

hogy a’ tudományosodásnah мамам, а` llönyv~

tárlégyen: olly felsègesen megszerzette ezt, hogy

enneh látásán nem lelnetett nem tsudálhozni az

Emberneh._ Ugyan ezen idöben találtatván {'el a’

.Hönyvnyomtatás’ mestersége , ezer négy száz het..

venhettödih esztendöben felállíttatta ezt is Budán

Velentzéböl ide llívattatott Hess Andrés Könyv

nyomtató által: holott a’hövethezett esztendöben

' hinyomtattalott vala Magyar Ország’lironihàja.

Hogy azalsó Osholáh több helyehen szépen virâ-A

goztak légyln: innèt nyilván lâtszilt.

1467. B.

i472. E,
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Azon számos Tudósoh hò‘zziil , a’ hihre .emlé

heztet henniinhet az Osholàh‘nah illy jeles virág.

zásal, ezehneh Gyámola Mátyàs Hiràly tiinih 316- t

szò‘r 13 elönhbe , a' hi , azon hiviil, hogy majd min

den ‘E urń pai Nyelvet tudptt, jó esmeretseggel _hirt

a’ Theologiàban , avagy Isteni Tudományban , ’a

. az Egyházi Törvényhen: oszlàrl a' BÓlnai a Görögì

ès töbh Európai Nemzeteh’ Históriàj‘ában, ’s a'

Geograliában; ugy a’ _Matézisben , Astronomia.

han; és mind a’ _'I'ábori, mind a‘Yá'rosi Archi

tehturában. Vitez János EsztergomiErseh pedig

Ч már inné! nagy emléhezetet'hagyott magáról;

minthogy ezen Nagy Király az ö ohtatásánah hö

szönhette illy jeles tudományosságát. Иду az 6

Atyjafìa ‚ Vitéz, “аду Cezinge János, Pétsi Рав

pöh, а’ hi azon ídöbenJánus Pannonius Név alatt

legnevezetesebb Deáh Poéta volt :y a’ miröl nehány

megmaradt Munháji tellyes hizonysàgul szolgńl

nah. г1‘111‘6121-1121003 is ez 6 Históriájával , mellyel a.’

Magyar Nemzetröl irt vala., szép Nevet szerzelt

’magánàh az ahhori Magyar 'I‘údósoh höztt. Temes- '

vári Pèlbart Minorita 16111) Predihátziós Ilönyvehet

irt., ès az Eneheh' Ènehet magyarázta volt. Tsuda,

Mihlós a’ Theologiában Mester , és Apostoli Коп

ciónátor 'az Eleverendeltetésrölirott Hönyvével

hagyta fenn emléhezetét. Az ide hejötteh hözziil

legnevezetesehheh Bonfìnius Antal, ès Galeottug

Martine Olas'zból lett Magyaroh; mind a’hettö több

tudós Munha'hnah Szerzöji: de hiilönösen amaz a'
i Magyarohról ezer négy száz hilentzven ötödihig

jeles Deáhsággal irtt Históriával; emez pedig azon

Hönyvével , mellyet Salomon Hangar/'cus Név

alatt ira Mátyás Iiirálynah bölts , és trèfás Mo’n

dásairóhés Vitéz Tetteiröl 5 emlêhezetesehhé tet

téh magohat.

Igaz ugyran; hogy mind ezeh Deàh nyelven

irtanah, valamint az Osholáhban 13 azon Nyelven

`
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tanittattah a’ '1"ш1‹дтйпуо1‹т De azzal a' Наш’ Nyel`

véneh ditsössé-gèt el nem engedte nyomattatni an

nah ezen Bölts Hiralyja; mert valamint Attilanah.,

ряду Enneh is а` Nemzeti Poètahhan», avagy Ver

selöhben vala legnagyobb hedve , ’s ezeh allal éne

heltette a’ Magyaroh’ditsö diadalmait,_az ö Ilirályi

» A'szt‘ala höriil, olly èhesen , hogy mèg az4 Idege

neh is, а’ hih nem értettèh azon Magyar Versehet ,

feletle _gyönyörhödnéneh ezehben , igazán meg

vallvan , hogy szépen hangzananah: Galeottus

hülönösen maga'sztalja azon versehneh Ёубпубч

ri'lsègèt. Ugyan ezen Dilsô Matyas Rirályunk

- а1аЦ1еН az elsö Magyar Nyomtatás is , гнев‘ pedig

Norimberga Varosaban: holott ezer négy szaz
nyoltzvan lnegyedíh esztendöben hinyomtattatott ’

vala Szent Istvan lliraly’ iobb hezèröl azon Imad

sag., mellyet azon Szent Ii ézneh Ге1ш1г’11гёэ1а’1пперец1

szohott ya' VMagyar _Anyaszente'gyhaz imadhozni ,

egy Enehhel együtt, melly így hezdödih azon

пустить“: ` ‚ _

„ О dencheoseeges Zenth Нева,

mel'et magiar nhaitna neez ,

draaga genche neepeunhnec,v —

nag' eor‘eomeI ziueunhnec. “

Hogy ezen Századjaban a’ Tudomanyoh’ fel

deriilêseneh töhb jó hönyvehet is {пай sziiletett

lNyelvehen az ahhori Magyar Tudósoh ; ‚ azt her

deshe se leh’et venni: min'dazaltal tsah BathoriLasz~

lIÓ, Palllinus Atyaról vagyon azon ditsö emléhezet ,

hogy a` Biblíat ‚ es a’ Szenteh' Èletèt Mügyafr‘l
fordilotta. Tndós НАШЕ Györgyl рейда‘ jelßnîì a.'

töle fordittatott Bibliahoz ragasztott Ohtatò lfb.

tésèben, hogy néhi hiteles` Ember mondotta : hogy

latta az irott Magyar Bihlianah nagyobb l‘è-“Zèft ’

melly hét szaz esztendö elôlt fordíttatott. Tchat

meg elején e'zen századnah: minthogy Baldi а’ Iie- ~

resztèny Magyarsag’/1 hetedih szazadjanah .hull-0n'
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batodik esztendejèb'en ада-М az ö Forditását:

azért ezen Fordltas nem Bátbori Lászlóé , а’ ki

ezen зайца’ hözepën viragzott. ‘ y

A' Magyar elmenek ugyan ezen szazadbèli ta

lalmanyja a’Hotsi , melly Rom'arom Varmegyèben

Вызов tsinaltatvan legelöször, onnèt vette vala
nevezetét , ’s M’átyas Hìralyl alatt o_lly' tölcélletes.'

eégre ment, bogy они)" más Nemzetek is meg

szeretvén .‚ зубпубгйёйче‘гогдйапёь basznolira ‚ `

’s mainapiglan minden Fö Emherelt , Hertzegeb,

Iiirályoli, ’s Tsaszarob азот) tennéb fènyes uta,

zassolcat. A’ ltöz Magyarnkisbogy annál gyorsab

ban utaznának , Lószeltereibet azon Hotsinab kön

nyiiségèbez alltalmaztatvan , пей‘)! is utóbb Ко

tsinak ne‘veztélt: azért azon lógós fedeles botsi

osztán Hinlónak nevezt’êtett a’ Magyarolttól : a'

gyeplůtartó шашлыка) itt is megtartolta a’ Нота

nevet. Ezen HinIóJ-lotsiról bôven, ’studósan ir

Belnay György a’ Posonyi Abadémiában volt Pro

[essor ezen печени: bönyvehen: Historia мы.

тагит ‚ Bonarumque Artium [n Hungaría.

Vl. Századja a' Magyar Birodalomnak leg-`

veszedelmesebb vala: mintbogy a’ Törö'llöbnek

„На való diibösködèsén МИН, mindI Orszagi,

mind Religyiói megbasonlasával szörnyiiltèppen

em_észtôdò°tt'. Azért nem lebetett nèlti a’ tudatlanj-`

sagba nem meríilni: m`_ert а’ Fô Egybazialmak na

gyobb része a’MOhátsi veszedelemben elveszvè'n ,

az Orszag' Nagyjaival , 's a’ Hirállyal egyiitt , Иб

— vetliezetta'masodikrendbèliEgybaziaknak is ve.

szedelme, az Osliolálinak, és amaz ébes Bndai

Hönyvtárnalt elpusztulásaval. v_oltak mindazal'tal

miedenik Rendén a'l-Iazánali jelés'l‘udósolt; mint

ezt Annak Törvényjei II. Ulászló glLLajos; [.Fer- —

dinand ; Malxszimilian; Rndoll'- Hiralyok alatt mu

“Чай. Ríilönös pedig a’Törvénytudók bözött Ver

‘ъшгьмп, a’ Швей Tripartz'tuma't Törvényïil
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{одежда az lO'x'szág Ulászló Ilirály alatt. Ferdinand

alatt oszta‘n az igazsagnak rendesebb utja’ keszité.

sere rendeltettek Gregoriántzi Pal , Zagrabi Piis

ök.; UjlakiFerentz , Györi Piispök; Merei Mi

äaly, Personalis 5 Szarvaskendi Sihrik Gergely ‚

1‘11гё1у1'1‘ап21130з; Hamaray Tamas, az Ország"

Birája’ H_elytartója; Pókateleki Zomor János , a'

Ihrályi Ugyek’ Igazgatója; es Bodenar Marton ,

a’Betsi Fô Oskola I_{ancellariussaz a’ kiknek tu

dós Munkaja _Quadrípartitumnak neveztetett; de

mind eddig az Orszag’ belybebagyasa nélkiil та

rad ott. Oláb Miklós Езда-301111 Érsek ‚ ’s a’ Ma

-gyar Anyaszentegybaz’ Feje, in a’ Herèsztény

Hatbolika HilnekAgazatairöl egy velös Hönyvet;

'Attila' Históriáját, és Magyar Országot szépen

lerajzolta : ezen utólsót osztán Gregoriantzi Pal,

mint Györi Piispök , gyönyò‘rii módosltassal meg

ujitntta. Illicinus Péter, a’ Pétsi Akademiának
Igazgatója több Hönyveket irt ugyan; _de Vl’ökep

pen méltó a’ Magyarolt’ligyelmes olvasásara az

azokboz iytt‘Paraenesisse. Veran'tzi Antal, Esz~

tergomi Ersek,_irta a’ Megyarok’ Històrìaját.

Gregorius Coelius Pannonius, Szent Pal Szerze

tebeli 'I’udós Atya, igen derek Magyarazatot ira

Szent Janos Apostol Jeleneseröl; a’ melly Paria

ban nynmtattatott vala ki. Vidmanstad Janos Al

bert, Posonyi Hanonok legelsöhen adta ki Betsi.

nyomtatassal az Uj'I‘estamentomotSyriai nyelven

ugyan Syl-us betíikkel. Forgáts Ferentz, Чех-11111

Püspök, ‘es Udvari Haneellarius, a' maga ideje

beli-Magyar 'l‘ö‘rteneteket иен-32112116’ negyvane

l

aliketölfogva nyoltzvau kettödikig pontosan meg'-`

irta: a’ mellyeta’mult szazadnak _nyoltzvannyol

tzadikesztendejeben kinyomtattatott Horanyi E

lek a’ Szerzöne-k képevel , ’s eletevel egyetemben.

Broderits István, Szeremi Pìispök , es [Шин-111“

eellarius, mintnzemmellátott Tanú ‚ igyesen le.,y

l

d
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irta a' мамы iitközetet. Igy Sámboki János

Udvari Historikus, halhatatlan hirt szerz/ett ma- `

gának tndós Munkájival: ugyan ö ad‘ta ki egyiitt

az Ors'zág’ Törvényjeit legelöször. '

Ekkor serkentek í‘el a’ Magyar Tudósok is,

valamint más Nemzetbéliek ‚ a’ Nemzeti Nyelven

való irítsra; hogy az egèsz Nemzetnek használja

nak tudós lrásaikkal. Valóban elsò kötelessége ez

a’Tudósnak az 6 Nemzetèhez. Igy Homfáti Be

nedek Magyarra fo'rdítván Szent Pál’ Leveleit,

Hrakkóban kinyomtatván, elsö dítséretet kapta

Ael. a» пустыми Magyar Hönyvek’Szerzöji között,

`ugymint ezen századnak harmin'tz harmadikàn.

Azutànn három esztendövel ama' Tudományos Fe

]ёг‘/6г11г‹апоп01‹, és Ugotsai Esperest ‚ Pesti Gá

11013 adta ki az и} Testamentomot Bétsben illy'

Тайга alatt: vÍ/Vz'j Testamentum /magijar niiel

ven. Ugyaln ottan azon esztendöben Ezópng’ БЫ;

temènyeitezen Tzimmel: Esopus Fabulay, mel

lyeket mosta'n “'yionnan magyar nyelvre Гоп-11110"

Pesti Gabriel. Ezutánn kêt esztendövel Farkas

András, a’ liirályi Törvényszék Esküttje Broni

kát ada ki Hrakkói nyomtatàssal a’ Szittyáknak be

jövetelérôl Magyar Ors'zágba. Ugyan azon езж

«andaban , ’s azon nyóm'tató mìihelyben jöve ki

azon 'I‘udós Magyarnak Eneke is a’ Magyarokról ,

Gálszétsi Istvánnak a’Iieresztényì tudományról va

` ló rövid Hönyvetskéjév‘el: mellyböl CornidesDá

niel az 6 Vindiciae Anonymi etc. nevíí Iiöny- '

vènek 506-dik lapján ezeket: adja elö: „Малой

sor, mikoron nyoltz szaz nyoltzban irnac vala

“гипс sziiletese utan , az-ket szaz ezeren , es ba.

'rom ezeren szolgaktul megvaluan ísmetlen kijiive

nec, sok hauasoe altal pogan Orszagokban az

nagy Isten öket bekeseggel visele.
Mikor juttac vala az Tanais vizre о" llaioioß Y

ö vnekiec: nem'vala, azert ket ket lonaq egyi
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‹ ^"lietai'l‘anaia parton'öc mind megnyuzac vala: По‘

börböl magohnac önnön hasoh ala hoiahat varra~

nac., vizen altalhelenec."L

` Erdôsi Jánosnah Uj Testamentome pedíg,4

mellyet Göröghöl fordita, legelsö MagyarKönyv,

’ melly itt a’IlazáÃban, ugymint Ujszigetben nyom
tattatott vala. l:Nem hevés dítsèretére szolgála

Nemzeténeh azz'alis ezen Tudós Magyar: hogy a' ‘

BétsiFö Osholában GörögaNyelv Tanltónah tète.

мёд. Tinódi Sebestyén versehhen ‘бы’ Magyar

Munha‘hal ada hi. Baró Balassa Balint p,edig olly

jelesen versezett; hogy Magyar Pindarusnah tar

'tatnéhl ‚ Bentzédy Szèhely Istvan a’ “Мать;

Heltai Gaspar a’ Magyarohnah Dolgairól irtt Кто

nihaval letteh emlèhezeteseh, Drashov’its Зубы-3)’,

Pétsi Püspöh, _Vintze Lerinsi Apaturnah a’ Re

‘resztény Hatholiha Anyaszentegyhazban ama’ ne

vézetes Munháját az igaz lleresztêny Hitneh régi

ßégéröl, és igazsagaról'DeáhbólìMagyarra for

lll'tván , Bétsben hinyomtattatta , és a’ Magyar A

nyaszentegyllazat vêle jelesen gazdagítptta. Те...‘

legdi Mihlós , Esztergomi Prépost , -és Ersehi Vi

carius , Dsztán Pétsi Piîspöhhiadta az Evangyèlio.

mohnah, mellyehet Vasárnapohon, és eg'yéb [п

nepehen olvasni szohtanah , Magyarazatját ‚ Mo».
f

noszlòi Andraa,l Posonyi Prepost, és Veszrrimi

Piîspöh: a’ Hit’ Agazatainah oltalmáról, a’ вы".

telmeh lio'zz'ánh való segitségéröl; és azidvesség

re intô hépehneh tiszteleteröl való igaz Tudo

mányról irlt hönyveivel szép emléhezetet azer

zett maganah a'Mag'yar Anyaszentegyhazban: ugy

PeecliiLuháts a’ Rçresztény Szüzehnçh tisztessê

ges Roszoróia név alatt hiadott hönyvèvel. Ezen

században iött hi elöször az Magyar Kalendarium
xîS'Nagy Szomhathan illy 'I‘zim alatt: „ Kalendari

от, ès Egehnec ’s Chillagohnac Forgasabol, az

idònec naponhent valo itelet. M.D.LXXXIIIL ear

l'.
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tenilöre. Mely bissextilis_es Emholismalis. ÄMa

gyarra fordetatott Slovacius Peter Mesterneo

Ilrahcai Astrologusnah irasahol. Nyomtatta,

Nagyszombathan Otmar Balint. “ Какой Gaspar

nevezetessè tette magát a’lleformátusoh köztt a’

Bibliànah Magyar'h’iadásával. Veres Balás‘Va'radi

Biró a' Verbötzi 'I‘ripartitnmát forßitotta Magyar

lra. De mind‘ezeh höztlleghelyébben irt Telçgdi

Mihlós Eszlergomi Prépost, a' hi az emlitett h’öny- l

vèneh elöjáró Beszédjeben igy szóllalmashodiht

‘ „'I‘izenhat egész esztençleie múlt el immár , hogy

e’ Nagyszomhati Egyházban, a’ Hrisztus J'ézusnak

Evangyeliomát predihállom; jóllehethözöaleg

egyêbiitt is, a’hová érheztem , hiválthéppenpe

diglen Posonyhan, az Országgyiilèsihen, és а‘
hözönsèges'törvényehneh idején. I

Ferdinand Rirályis , mint Tudós Fejedelem,

nagyon gondoshodott az eránt ‚ hogy a' Haz’áhan

az, igaz Tudomány terjesztesseh: azért az Orszâg'

Iiendjeivel töbh Gyiîlésehben szép rendelésehet

‘ей vala az Osholai штаммы ., hiilò‘nösen pe

1548.’ E. dig ezer ötszàz negyvennyoltzadihban hozott Vég

zeménynehtizenhettödih 'I‘zihhelyében ezen Tör

rény тьмы: „_A'puszta Monostoroh , Rlaatrò..Í

mnh, ès Ráptalanoh’ jószàgai, es jövedelmei

` a’Tudós Plèhánosohnah , es az Isten' Igéje’igaz

Hirdetöjinehtáplálására: hih a’ Nèpet a’ régi va

lóságos, igaz Hatholiha I-litben, és Religyióban

megtartani; és, havalahih attól elszahadtah„ab

ba ezen Országban viszszatériteni igyehezzeneh:

Ugyan_ez ÍOsholáhnah megujitására ‚ ’s felállitàsá

ra  j ’s‘Oshola’ Tanitdhnak, a’hih tudósoh, és

j_ólelhiieh legyeneh, taitására; és végre a’jó re

ménységii, ‘в elméjii lfjahnah, es Nevendéhehneh,

hogy à’ jó tudományohat magohnah megszerezhes.

séh , _elösegéllèsere , ’s gyámolítására intéztesse- ‘

nek, és fordittauana'h: hogye' szerént jàlnbor

' er
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„ваша, ès tudomanyos Férjfiah neveltesseneh,

ës tapla'ltassanah. “ De az említett Клад-ОМ:

_minthogy hatalmas Urah bitolnah: a’ Töröh is az

Orszag’hebelében nyiizsögne: azon Törvényneh

nem lehet'e mindjart foganatja. Olah Mihlds, Esz,

tergomi Ersch tehat azon gondoshodasból , melly

ötet , mint а’ Magyar Anyaszentegyhaz’ Ребе! ‚ il

lette., arra vette volt тает, hogy а’ maga Höl.

tségén allitana Osholát Nagyszomhatban ezen sza.

'_ гад’ ötvenegyedihén , _’s oda az ezen idö tajban he

lethezetttlesuitahból; ugymiht Loyola Szent Ig

natz’Szerzetjéböl, hivna hé annah tanításara: a’

hol ezeh osztan Ftönyvnyomtató míihelyt is allítot

tah. Ugyan ezen Szerzetbéliehet rendele' 'a’I{0.

losvari Osholaba Tanitóhnah ama’ nagy Erdelyi

Fejedelem , utóhb -Lengyel кашу, Bathori Ist

van. Szahszóniaból azonban, és Helvetziaból
mind mind több tanullt Lntheránusoh, és Iialvi-y

nistáh , a' hih együtt Protesvtansohnah nevezödneh,

jöttehbé az Orszagba; a’ hihhez allott vagyonos

Hazafìah‘altal nem tsah a’ Varosoh , hanem több

1551. E.

Rözhelysègeh is nyerteh Osholahat, söt Höny'v- `

nyomtató mühelyehet is, ugymint: Ujszifsget:l ~

Очаг; Debretzen.; Varad; Szeged; Alsó Lind

_va; Sempte; Bartf'a; Detrehö.; Németnjvár;

Világosvar; Monyoróheréh:I Visoly; Papa; Sitz;

Евгении‘; Tsepregg'Besztertzel:l Galgótz; Szê

tse'ny; Somorja.; Lötse; Röszeg; Nedelizz.

VII Szazadban masodih Ma'tyas; másoflih és

barniadih Ferdinand; ’s elsö Leopold Iiirályolt

alatt hozolt Törvênyeh elötiinte'rih az /ehhori Ma

gyaroh’ Törvénytudósagát. Nevezetesebb _Tudó..

soh pedig ezeh; Hitonits Janos, hinehaz Ugyeh'

' folytatasaról irott Hönyve az. Ország’ Törvény..

hönyvèben érdemlétt vala helyet; Gróf' Forgats

Ferentz ,' Pazmany Péter, Sz‘eleptsényi György.

Esztergomi .Érzleheh~ nem tsah Egyházi Gyii

маю/той’ esme'rete. ’ X
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lebezetebliel, hanem tudós Rönyveililsel is Генп

hagyiál. ditsô иен/еде‘. Froelicb David bires

Tsaszari Astronomus szép Hönyveltet ada bi ezen

Tudomanyban, és a’Geograiianab velejét; a'Ha

lendariomot pedig Dealaul, e's мазут-“1, több

es_ztendöh altal. Istvanli Miblós Nador Ispany’Í

Helytartója, és Somogyi Ambrus Belsö Szolnok

Varmegyenek .legyészsze ‚ azon egy idöszaltasz

nab, ugymiut ezer felett négy szaz lailentzvenedilt

töl bat szaz batodiltig jel'esen ждать volt a’ Ма

gyartörteneteltet. Ezen szazadnalc buszonbilen

tzediltétöl pedig batvan barmadibig lett Erdélyi

dolgobat dit‘séretesen Маша G. Betblen János:

v_alamint G. Iìèvay Péter Turótzyarmegyénels

Oröltös Fö lspanyja, Szent Horona’Ürzöje , esili

ralyi Fö Udvarnolt, szépen nevelte nagy Neve'

ditsösségèt a' Magyar Horonanab leirasaval , is'

bözrebotsátásaval: baaonlólléppm GrófNádasdy

Ferentz, OrszagBiraja, Magyar Orszag' batal-

mas, és ditsösséges Hiràlyainali, ’s elsö Vezér

liapitanyainalt lliadasaval. _Incboffer Menybárt

Jesuìta ,’s Röszegi Fi .‚ több Будды), ёз‘ТЬео

logiai Munliajin МИН, megirta Magyarv O=szag —

Egybázi 'I'örténeteit, ’s еду)!‘ Bèszét bi is adta`

Iio'maban ezen szazad’ negyvennegyedilièn. Otro

llótsi Foris Ferentz, a’lli Rimaszètsi Prediliátor

заданы llénteleniltetvên megvalni , ’s Hazajat ide

bagyni , Német ., Frantzia , ’s Olasz Orszagotbe

jarta; 's l‘lomaban a’iicresztèny Hatbolilca Anya

azentegybaz’ Fö Varosaban meggyö _ett tv n a'

Нота) НаНюШш Hitnek egyediil idvezitöségé

ты, Enneb ottan buzgó szivvel'me-gbódolt, és

mind `a’ 'I‘beologiáhan, mind a' .lusban gradual.

tatou. Erre nézve a’NagyszombaIi _Ahademitba

Мина-кон; а’ bol а’ 'I‘ör any' tanilása mellett

többfe'le tndós Munliúltbal tutte тары nevee

tessé; mellyeb Шин ltìilönösebbek ezek: А’ [La
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gyarok eredeteröl, es régiségeröl; a’Protestans
AtyafìakbozI az egyesiilés erànt; Roma Istennek

Szent Varosa, es ezt nem tsak Deákul, banem
Magyarul is kiadta. ' > l y'

A’ Magyar Nyelvnek Nemessége gazdagsá

ga, batbatósaga, ’s kelleme’tesse'ge ugyan ezen

`sizazadbeliÍ Magyar Tndósok'nak lrásaihan böven

kitiindöklik': mintbogy ezeknek bölts elmés'sege

szinte ugytudta Magyarul elöadni', ’s megirni a’

legfontosabb dolgokat is , valamint Deakul` Fe

jedelem ebben az Úrszág' I_)rimassa , Kardinal Paz-_

many Peter ‚ Esztergomi Ersek , a’ ki tudomanyos

Magyar Iiö'nyveivel nem tsak Hazajat , banem Ró

mat is maga tiszteletérebóditotta: ha” minterröl

különösen magasztalja Otet Papa O Szentsege

azon Leveleben , mellyel annak az Esztergomi Er-

seksegre lett Hiralyi kinevezteteset megerösítette

volt. Ugyanis ezen századnak barmadikán irt Ma

gyari Islvàn ellen; negyediken forditotta, ’s 111

adta Hempis Tamásta’lirislus követeseröl; ötö

diken Ãz Uj tudományok’ bamissaganak 111201116

tasaitz, batodikán Imadságos könyvet; hetedikén

Piispök Monoszlói Andras Munkajinak vedelmet;V

tizenbarmadikána’ Halauzt; tizennegyediken Al- _

vintzi Peter, Iiassai Predikator ellen; tizenba

~todikan a’Tsepregi'Szegyenvállàst; ezeket,mint

Jesuita, adta ki. Mint Esztergomi Ersek pe-’ig

‘ Úll‘a', ’s шеф-61111111 adta ki az Igazsagra vezerlö

Ilalauzt buszonbarmadik esztendej'eben ezen sza

szadnali.-r huszonötödiken a’ Szent' Irasról es Ес

dclesiaról, mellyet Biharvármegyének ajanlott;

buszonbatodikán az Anyaszentegybázról; buszon

betediken Baldui'nus ellen; harmintzadikan 111176

radi Predil‘áìol‘ ellen; barmintzhatodikán a’Pre

dikátziójit; harmîntzbetediken ismet a' Надави.

Mind ezek olly jeles Munkak, bogy azoknak tu

domànyossaga mindenkor tanúságul, мадам

' ' X 2
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ga pedig példâul vszolgáljon a’ Magyaroknak. Ez

utann méltàn következtetjíik Nagyszombati Baldi

György Jesuitát , ki а’ Szent lrást azon Deák vol

tából, mellyen Szent Hyeronimustól fogva hasz

nálja azt а’ Napnyugoti Anyaszentegyház, olly

je'lesen~ forditolta Magyarra _, hogy «tôbb nagy

Theologusoknak jóvahagyása utànn , maga a’ Ma

gyar Anyaszentegyhàznak bölts Fejetlelme 1:1‚1’62- _

many Peter , Esztergomi Ersek ‚ 's az (_)rszág Pri-_

massa helybenliagyta azt , és javallotta a’ Magyar

Anyaszentegyhàz’hasznàra ezer hat szaz huszon.>

ötódikben r, ‘а.’ mint a’ következett esztendöben

Bètsben ki is nyomtattatott. Nevezetes Szószólló

voltëz , Deákul, Olaszul , Németiil, de fökèppen
Magyarul; ’S ezen sziiletett vNyelvén hagyott

nyomtatolt Predikátziókat is. vBalásii Temas,

Bosnyai Püspök, Tsepregi Oskola nevezetü liöny

véröl, LépesBalint az Imádságos Hönyvèröl , és

a’ pokoltól rettentö 'I‘üköx-èröl; yHoptsauyi Már~

ton Franciskàn'us a'Szüz Maria Elete’, és Predi

kátzióji kiadásával emlekezetes. Veresmarti Mi
hály, Posonyi Hanonok , kiadván az Isteni tisz

telet'Tíikörel, intö , es tanitó Leveleit; a’ Valg

‚ làsról való tanálskozást , kiilönös emlekezetre tet

te m'agat meltóvá. Illes Andràs, Erdélyi Piispök

nem tsak a’Szentek’élete’ Hönyvével, hanem más

Magyar Hönyvekkel is èrdemesitette magát a’Ma~

gyarok kiiztt. _Eszterházy Pal, Nador lspàny,ès

Birodalmi Hertzeg, nem tsak tndományossàgát,

hanem a’Magyarbuzgóságńtis jelesen kitíintette

az egèsz Világonlévö tsudalatos Hèpeinek erede

tèròl a’ Bóldogságos Szíiz‘nekMennyei Korona

nevezet alattirtt Iiönyvéveh' valamint Szeleptsè

nyi G-yörgy, Esztergomi Ersek , az ö Egyházi

Enekes Rönyvével ‚ melly máin'apig divatjában vaf

\ gyon a’MagyarAnyaszentegyházban5 szinte ugy-_

balotti Euekes iiönyvével llles‘t-István , Esztergo-V
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mi Ilanonoh. Gról’Zrinyi Mihlós, ama’ ditsö Fö t

Hadi-vezér, az ehhori Magyar Hadiseregne'h di

tsöitö diadalmahra vezetö Tsillaga', hineh Nagy

N_evêt egész Enro’pa tsudálva tisztelte, a’Tudo

manyoh’ meze‘jèn is jeles pèldàval мандат":

ugyan is ezen 'I’zimii Hönyvêben , IVeÍJtÍnts, szép

tanúságot adott a’Magyarohnah a’ Наш '(lolgoh

ban; az Adriai Tenger' Sirenajában pedig пер

jelét adtal’oêtai tehetsègèneh. Petö Gergely fenn

llagyta hirét az ö Magyar Hronihàjával. Gróf

Drashovits János ‚ Tárnoh Mester, azutánn'Ná- ‹

dorlspany г, a’ Fe'edelmeh’ Oraját; G. Illèsliazy

Gaspar a’boldog Illimula's’ Hönyvét.; Báró Haller

_.lanos, Tordai Fô Ispany a’ Harmas Históriat;

Forró Pal Q. Curtius’l‘listóriajátz, Házi Janos a’

Tôröh Alhoránt; Lashai Janos Justus Lipsiust:l

Hászonyi .lánns liitonicllpt; Balog György Corne

lius Nepos I'lönyvet dits’é-retesen fordjtottáh Ma

gyarra. Riss Imre Nagys’zo'mbati Fi , Batlrçri

Sóliánah masodih lláhótzi György’ Feiedelmi Oz

vegyeneh Udvari Papîa , és 'I‘arnótzi [вида Nyit

rai Fi , mind a’ hettö Tudós Давида; ’s több Höny- _

vehneh Szerzöje: amannah mindazáltal azlgaz

Hitre veze’rlö; emen'neh рейд‘ Reg/_i Magyar

Szentse’g, nevezetíi Hönyve‘legnevezetesebb.  .

Ezen szazadnah jeles'Magyar Poétaji voltah ‘ez«eh:

Benitzhi Péter, szenteltt Vitéz:l Bimai .lánOS-ì

1113211Ьёё216‚__Кёр1$ёпупе1‹ Földes Ura, а” hi ./l/la

душ‘ Márs nèvalattversehbe fóglal’ta a’ Mo‘hátsi

vveszedelmet , Gróflíohàri [ан/ё" , és Gyöngyösi

István , GömörVármegye’ Vice lspanyja. `Qzen

tzi Molnár Albert mar elején ezen szazadnah vi

ragzott , ’s több Magyar Munhájival igyehezett a’

Magyar Haza’Nyelvèneh ditsösségêre ‚ а’ mellye'h

hözt`legnevezetesebb az Ö Szótárja , ’s NyelVêSli

érlehezêae. A’ másodih Magyar Deáh забил‘! Tzâ’

holtzi Jànps .‚ ès Bihari Ferentz adtáh hi ezen Blá
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zad’ hözep`én. Ugyan ezen _század’ utóljan adta hi

a’harmadihat Tóti'alusi His Mihlós.` ApatzaiTse-,`

re János irt vala Magyar Logihat , és Encyclope.

dial, az az :-Minden igaz, ès hasznos Böltseség- '

пей szè'p rendbe való fgglalását. \

Másodìh Ferdinand О Tsászari , ’s Hiralyi Fel.

sège mind a’ Világi , mind az Isteni tudományban

jeleshedvén Kardinal Pàzmany Péter; Nador [s

pany,Eszterhazy Mihlós;Veaprimi Piispöh, ’s Ud

vari Hancellàrius, Lippai György; és Iiirályi Hints

tartó. GrófPálfÍ'y Pal, jeles tudomanyir, 'sbuzgó

sagu Tanátsossaival апа- törehedett fölçéppen; `

hogy töhbOsholàh felallí‘ttatvan , ingyen tanittat

neh a’ Magyar Il'jusag a’józan Tudomanyohban,

folyvast vilagosodnánah а’ Ha'zafìah az` idvezitö

_Bomai Halholiha Hithen való egyesiilesre ‚ és igy

Apostolllliralyjohra töhélletesen hallgatván, a’

Haza't boldogitó'egyességben èljeneh. Mindjart

is Hassan, Besztertzehimyan, ès S0pronyban,()s

holahat'nyittatott> а’ Bölts Feiedelem. Kardinal

Pázmany Peter Esztergomi Ersch is buzgó lé

’lehhel.serènyhedett, dgy hogy a’ Posonyi, Sze- ’

pesi , Lötsei , es Szatmári Gymnaziumohnah fel`

allitásan hivůl , Nagyszombatban Ahadèmiat нег

z'ett vala. Líppai György Esztergumi Erseh Tren

.tsenyt, Szaholtzát , Sely'metzet , Hèsmàrhuh'ilos

_ nyót èhesitette felazohhal. DallosMihlós Györi

Pii>pöhneh ditsö‘munhaja az ottani Osholahnah

`helethezèse. Drashovits György Györi Piispöh

B’Sopronyi liiilsö Varesból a'helsöhees'zalli'tolta

azohat. Szeleptsènyi György Esztergomi Erseh

‘в’ Lötsei es Szaholtzai Hollégyiomohat felèpi

tette, és Solnaha is béhelybeztett‘e a’ Todo-ma-`

nyohat. Risdi Benedeh Egri Piispöh , a’ _I'iassai

' JAhadémiat alhotta. _Szêtsènyi' György Ersehi

böheziisègéneh jeles munháii a’ Gyôri, Röszegi,

`Esztergomiplîgri , Pétsi Iiollégyiomoh, ès O83

\.
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holah, a’ Budai Ahadémiaval egyiítu,f és Györi, I

вида} , Lötseì1 ,'s 'I‘rentsënyi nevelöy Hazaih’ a’

tam'lló Nemes ifjahnah. Mind ezen Qsholahba

рейд‘ Szent lgnátznah a’ siheres tanitasra intè

zett Szerzetes Fijai rendeltelteh 'I‘anitóhul: va

lamint Eperjesbe is elsö Leopold Hiraly a’ Pro

testansohhal volt hoszszas bajlódasa ntan béve~

zettelte azohat.` A’ hegyes Osholabèli Szerzetis

már ezen szazadhan több Gymnaziumohban МЯ

lönös ditsèrettel tanitotta а’ Magyar lfjnsagot1
nevezetesen Nyitran : rholott Matyasovshi Lasz

ló , пунш Píispŕih,f fundalta öhel. A’Paulinusf-

Atyah az Ujhelyi, es Veszprimi Osholahat tani

` tot'tah; иду töhb helyehen Szent Ferentzheh Szer

zetes Fijai. ‚

А'_ Magyaroh’ hépességét a'- rajzolasban is

elêggè' bizqnyitja Szeleptsènyi György Eszter

gomi Ersehneh abban fennhagyott jeles pèldá_

ja: a’; hi meg “За-Мал Kardinal Pazmany Pétert‘

helyesemeltalalta, ’s Bomaban a’ nèhi ajanlott

Theologiai Feltètelehneh ., mellyehben ditséretes

pallyafutását himutatta ,~ eleib‘e függesztette; ma

gat, pedig az öl gazdag Hönyvtaraban minden

Rönyvében derehasan lehépezte, ezen Verseh'neh

alairasaval‘: „ ' ~ _

In q'uò me propria signatum videris arte;

Ex libris illnm nnveris esse meis. azaz:

Iiêpemet а’ mellyben pamalsommal festve talalod; ‹

Esmérd liönyvemneh lenni bizonny‘al azont.v

VIII. Szazad márannyira megdeahositotta a’

Magyar Ilazaliahat, hogy nem tsah az Egyházi;

hanem a’ Vilagi Rend is majd minden dolgaity a’

Homai INyelven folytatna. Harmadih Haroly;

Maria Theresia ; тьмы Leopold; ’s Elsö Fe

rentze-Apo‘stoli 'Iiìrályainh' Vèg'zeményiei mind

annyi bizonyságai a’ Magyar Haz'afiah’ tudoma

nyossaganah. `De sohan ditsôitettéh Neveihet hü
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lönösen is az ö Мадам дегёЬ Munlcájilg által. Ne.

vezetesek ezek a’ Theologiában: BertalanlìPál;

Hertzig Ferentz; Muszha Miltlós: Prileszlti Já

nos; Schmith Miltlós; Csapodi László; /Molnàr

János; Vizer Ádám 54 Hubert Ferentz; Mollik То

biàs; Nagy Ferentz; Zsivits Mát'yás.; Ноги)! Já

nos. A' Törvényben.’ Pnileszlcí Pál; Hhlósz Pál;

Szegedi János; Hnszti István; Bodó Màtyás; Lalsits

I SígmonthAmbrózi György 5 Евгении’) Jósef.; Dé

csy Antal; Roseman István; Gróf САМИ Antal.;

Hovachich György; Miller Ferdìnánd. Az Orvosi

Turlomànyban: Höleséri Sámnel; Krammer Hen

rik; Rayman Ádám; Vallasltai János; Veszpré,

mi lstván; Plenk Jahah ., >Benltö'Sàmuel; Lumni~

tzer Папа)", Filozofìában: Szegn‘er Andr-gis; Vá

nosi Antal; Berényi Sánllor; Maltó Pál; 1352

ПпвгШ Andreis;` Васи“ Antal; Revítzld Antal;

Воу Ferentz; Ivántsitg János.; Ноги}: János;

Hádali. Rároly; Bausch Ferentz; Földi János;

Hell Maltszimilián, Selmetzi Fi, A’Jesuitáh-ltöztt

Ollyböltsességre èmelltedelt, hogy ввёл Európa

4 бы! esmérnè ezen idö elsö -Asztronomussánalt~

Históriában: Gról'iBethlen VMíklós.; Cz'vittinger

Dàvitl .-,Hnlínovits Gábor 5' Hevenesi Gábor ; Born

` bal‘di Mihály; Szentivànyi Mártnn; Timon Sá

muelr, 'I‘hurótzi László; Bel Mályás; Héri Fe~ ’

rentz; Pète’rfì Hároly; гГошйа Szászki János;

Hertselich Aflám; Бай Fcrentz; IScbm|'\tl1 Milt

lÓS; Копа)‘ Ádám; HaçrínaiIstván; Pray György;

Szeverin János:l Pálma нём-015’; Ganóui Antal;

Hatona István; Píispök Gróf Battyáni lgnátz;

Horányl Elek; RçllerJósef; Salag'i István :‚ Schön

vîsner István; Bentlzur Jósef; Wagner кашу;

Cornides Dániel; Benkö ‘Jósef; Lehotzlfi An

drás; Szirmai Antal; Engel Hrisztiàn; Bárdosi

János; BeInay György. A’szószóllásban és Ver

selésben: Gróf Lázár János; IBáró Revitzlty Ráq
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lroly, a’ki, valamint Magyar Nemzeti Nyelven ,

ugy Рейды, Németiil , Tótbul., 'Frantziáulf

Olasz'ul, Angolul, Görögiil, Törökiil , Zsidóul

tökelletesen beszellett, ’s a’Persa nyelvel; is jól

ertettle, ugy bogy Hasypb-Persa Poetanak verseit

Deakra fordítvan , közre botsatotta4 legyen. Bai~

'_ tai Antal; Molnar danos;~ Szepesi Piispök Szal

bek Hároly; Majlátb Antal G'yöri Hanonok , es

Papótzi Prepost; Szerdabe’lyi György УМА Ка

nonok; Sörényi Sandor; Babai Fvrentz; Bajtsi

Janos:,-Bajnis Jósef; Revai `Miklós; Szabó Dá

vid;` Ilanulik Hristóf Piárista. ‚ _

Ambar a’ Deak Nyelvbe olly annyira bele

angyarodtak Hazankfiai': „платная ńem keve

sen voltak, a’kik Nemzèti Nyelviinkön jeles Mun

kákat irtanak ezen szazadban is. Mindjart ennek ’

'nyoltzadik esztendejeben adta ki Pariz pápai’Fe

rentz az ö Deak Magyar, es Magyar Deak $26

tárját. Vatig megmutattak osztan Tudósaink,

bogy kepes a’ Magyar Nyelv mindenfele Tudo

mányoknak igyezgetesere. Ebben bizonysagul

szolgalnak e’ követke’zö Magyar Munliak: Nyit

rai Piispök Gusztinyi János’ Idvesség' Mannaja;

Molnár Janos vApatur’ Едут: Históriája, es

Magyar Hönyvbaza, Чаша Samuel Tibanyi A

patur’ lilvangye'eliomil Históriáia; Nagy Ignátz

'Felérvál‘i PîÍSPÖk’ Murátóriussa ; Bit-ó Marton

Veszprimì -Piispök’, Szabó Istvan`, Csnzi Sig

mond, Csete István , Herman ‚Швей‘ Györi Hano

nok , Simon Mate , Alexovics Vazul , Somogyi

Leopold Györi Hanonok ‚ most Szombatbelyi Päs

pök , Pater Herm0laus,Hosztolányi Sandor , Ha

jas lstván Veszprimi Plebanos  Egybazi Beszed

jei‘k :‚ Bertalanfi Pal’ Vilag’ esmérete; es Böltses

sége; Máriali', vagy за“: Leo’ Igaz Magyal‘laö

Döme Haroly [пай Plebanos Magyar BOSVetleì

Gróf Ralnoki Samuel, Jesuita Spongár Andran,
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è. novae. Jano. мышц Szekér snammmaó.

'riálja; Decay Samuel Osmanograflaia; Görög,

és Berekes Iladi, és más Nevezetes'l'örténetekröl;

Mindszenti Samuel Ladvocatia, ès Brnugto'nja;

Váli András Magyar Orszàga.; Bod Péter’ Ma

gyar Athenássa; Generalis Gróf Gvadànyi `ló

sef XII. I-{ároly Svéd I‘liraly, és Gróf Benyovsz-V

ky 'I‘örte'neteiröl ; Gáti István, es Földi János

Históriája; Barótzi Sandor’ Ваза-611111616; Sán

dor Ist'ván Sokféle; Dugonits András Pìarista ‚

és Щиты-311681 _Professor' Etelkája, és Tudákos- ‚

saga; Màtyus István , Ratz Samuel , és Tolnai

`Sandor’ Orvos llönyveìk; Nagyváti .lános szor.

galmatos mezei Gazdáia; Német-Mihály Sövény

házi Plebános a' Selyemiuhokról ,. Nagy .lános

Szanyi Plèbános , Handerla György G_algótzi Plé

_ bános, Szuhányi János Jász Szentgyörgyi Hap

lán, a’ méhekröl. Hiilönös dítsèrettel kell itten

emlék‘èzniink Tutlós Györi Rath Mátyásról; mint

hogy 6 kezdette irni a` Magyar Ujságleveleket
l Posonyban Magyar Hl'rmondó nevezettel ezen

századuak nyoltzvanadik esztendejében. Ugyan

ekkor igen kiilönösen tiintette ki magát a’ Ma,

Бум‘ Poézis , melly a’ régi Görög ès lìomai Poé

‹ zissal versent futna, F'aludi Ferencznek valóban,

vnlamint folyó, l'lgy kötött Beszédjei m'erö Bef '

mek munkák. Virgiliussal az 6 Pâsztorî Verseit

Köszegi Raj‘nis Jósei` es Baréti Szabó David

jelesen énekeltetik Magyarnl. Ekesen verselnek

Molnàr .lános Ranonok, Rèvay Miklos, Báró Rà

daì, Besenyei György , Anyos Pal, Petzelidósef,

.Ho`rvát'Adâm, Versegi Ferentzgsöt még a’llaz'a'

Leànyai közzíil is: Fabián Jnliaïma , Molnár Bor.~

bala, Csáki Hamlin, Vályi Hlára. ' ‚

— ' Nem is lehetett a` Magyar 'I‘ndósoknak ezen

Században el nem sokasod'ni: minthogy a’ Tu?

dományok’- Oskoláii annyiraszaporodtak, hogy

az Országnak minden részeiben virz'igozuának;

/

.Ad-_ajhв.А
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’s ama’ nagy Fejedelem Aszszonynnk Mária The

rèsia' uralkodása alatt szépen is gyii‘möllsözné-`

nek- Merhezen bölls Hirálynéja Magyar 013158

nali ugy intézte az Oslwlàhat , hogy а’ tövi_ses ,'

éá tsak az ifjůságol fonnyaszló elmefuuatások

onnét lsirekesztetvèn, tsupán а’ Ьазшов, ’s az

Ország' hóldo'g‘ságál eszközlö tudòmányok кап“

talnának azohhan. Azért ezen лёжа‘! hetvenedi

kén а’ Nagyszoìnbati F6 Akader‘niát a`Bètsi Upi

versitáshoz egyengette. .Hetvenharmadikban tì l775‘3’

zennegyedik Helemen Romai Pápa állaly eltöröl

tetvén a’ Jesuitákßendje, annàl nagyobb gon

doslsodással vala О Felsège а: Osholák нём,

mellyeket többnyire azok bírláh а’ Magyar На

zàhan: мышц; is , mig- erán‘yos „мы“: tenne, ›

а’ Piispökölœt hötelezte Legyefmes Parantsolab

jával; hogy hihi a; ö Megyéjèben lèvö 081161131!‘

_han elegcndö Tanílókat а} ö Egyházi Férjfìjai

ból állítani el ne mulatna. A’ mint màr ehhor

az Egri Akademiát nagy fényességre hozla az

oltani Piíspök, Gróf'nEszterházy Hároly , annak

börlsezů Fundálója. О Felsége osztàn egèszen új

Formàját szabta a' tanitásnak, ’s ennels tellye

sílèse kvèg'ett nem tsak az Universìtásban , mel

lyet ezer -hét s'záz hetvenbélben Budára szàlli- 1777’

tou, banem а’ Magyar Korona alatt lévö min

den Oslcouláhban az Ország’ Birájál- Gróf Fekete N’

György О Hegy‘èlmességèt 'rendelte Fö Igazga- .

!6па|‹. Györött, Nagyszumbatban.y Hassàn, Nagy- '

váradon Akademíálsat állapított.' Magyar Birò- `

dalmàt töbh '['udományi Tartomárgyohra osztván,

ezelmek ísmét mindegyikének lsíilönös Fölgaz

gatól teve az Orszàg’bölts Nagyj'ai köqzl'lîLugy

hogy Rírályi Bendelésekel а’ Magyar Királyi

Helylartó Tanátstól vçnnéneh; ’s ide Líildenék

Hivatalbéli Tudósításni1xat. Mivel рт“; JÓ

sef Tsászàr ezen Országában is a’ Пей“ helyelt



552

ì 792. E.

a’ Német Nyelvet lette uralhodó Nyelvvé: Il'.

Leópold K‘irály horonáztaltasah‘or иду vêgeztetett,

hogy .ismét a’ Deáh álla‘na enneh helyébe ideig

len; ’s hogy oaztan annál eranyosahb lègyen az

а’ Haza’ dolgainah folytatàsara, Magyar Nyelv’
Tanitó rendeltetnéh mind az alsó, mind a’ i'elsö

Osholáhhan, Másod esztendön pedig Budán Fe

‘теми Kiralynnh ditsö horonaztatásahor olly Tör

vény hozatott; hogy a’ Magyar Nyelvneh Os

holai-tanulása rendeletcs Tanulmány lenne, ’

annah tudasa nèlhiil senhi se mehetne a’ Наша’

Hivataljaira.-Azon gyahorló Gazdasàg’ Osho

láját is, mellyel ditsö Hazailsággal a’ maga szép

.Mezö Városaban Keszthelyen ,'állitnlt vala Gróf
AFestetits Буй-3%, magasztaló Helybehagyassal .

erösitette mcg О Királyi Felsége.

Ugyan ezen szazadhan a' Magyar elméneh

talalóssága hiilönösen himutatta maga! Kempe

lenFarhas Királyi Kamera’ Tanatsossánah olly

mesterséges találmányjáhan, hogy azt Europa

nah minden rI‘udósai „мыть. Щп’ёп: melly

elevenen játszanà azon elet nélhíil való Masina

a’ Sahjatéhhal a’ hadi iithözetneh hépezésèt. Mel

tó enneh leírasat mcgolvas'ni Tudós Vindiss На‘

-rOly’ Némét Geográliajában.

IX Században Deáh Nyelven nevezetes Könyv’

szerzöh ezen Magyar Hazafiah : Alber l .lanoa а’

Hegyes Osholáh Szerzetéböl a’ Magyar Univer

sitásban Professor hiadta a’ Szent lrasnah ‘еды:

Magyarazatiàt; Fejër György ngyan ottPrnl‘es

sor a’ Theologie Dogmaticat; Szvorényi Mihàly
у Karadil’lébános az Egyhazi Törvêny ohtatását.

Af нага’ Törvênyie'röl “чай: KelemenImre az

Universitásban’ Professor, _as K. Consiliarius;
Cse'pregi yRoseman István, yUgyèsz; Miller Ja

hal) az Ország’ Könyvtara’ Gondviselöje, Schvart

ner Marton Professor; A’ Magyar pénzeh’esmég

S.
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retèröl S'çhönvisner Istvan az Universitas’liönyv.

taranah Orzöje: Vallaszhi Pal a’ Magyaroh’ Tu

domanyi allapotjáról. 'I ‹

A’_Haza” Nyelvén jeles Hönyvehet Знай‘:

Hopátsi Jósef_Veszprimi Theologns Professor,

most lianonoh, és a’ F. Hetszemélyes Táblánál
Piispöh Assessor, az lzraelitáh, ves a’ нед-езде-

nyeh’ Szohasairól; Fejér György a’ Pesti Uni

versilàsban Theologus Professor, most Prépost,

¿s a’ (Зубы Tudományi Iieriiletneh Fö I’gazga

“На, az Ember Esmèretéröl; Endrödi Janos Ile

gyes Osho‘lahbèli Pap az Ember’ bóldogsagaról;

Fejér György, mint Rovatsi Plebanos, Bogyai

lVlihalyIiosdi Plehanos, most УМА Hanonok,

› Iiováts Agostnn Francishanus, Negyedes Pal', a'

Györi‘Püspöhi Templomban volt Hnnciónalor ,

’sli aplalan Dombi. Vicarius , Egyházi I_§eszéde

het: Görts lllés Вашей Uradalom’ Ugyêsze,

most Igazgutója, a’ Honnyi Törvènyt; Sárvari

Pal шьют": Professor Erhöltsi Filozofiat.

Az Orvosi Tudomanyhan: Batz Samuel', Hajzler

György; Hiss Jósef; Bene Ferentz; Szulhó Ja

nos; Bert‘zi Janos. A’ Gazdasagról: Póhatelehi

Ronde Josef; Pete Ferentz; Fabián Jósef; Hon- l

tor Janos. A’ Poèzisban : GrófGvadanyi Janos;

Gróf rl‘elehi Laszló; Grof De'söfi Jósef; Надп

tei Ferentz;` Iiisfalndi Sandor; liiss Janus; Vi

rag Benedeh; Gubernat Antal.; Matyási Jósef;А. Peretsenyi Nagy Laszló; Ноги“ Andras Teti

Ple'banos; Berzsenyi ; Ceohonay; Fabchjch Jó.

sel', Györi Semináriomi Professor; Pindarus;

Alcaeus, Zafl’o. Stezihorns; Ibihus; Anahreon;

Bahhilides , Szimonides, Alhmán ,' Arhilohus Gö

rög Poétahat Magyarra forditotta, ’s hözre bo

_ tsatotta; Hèzir‘ásban hagyta pedig Eshilnst, Szo

fohlest, és Euripidest, Magyar Szótarjaval e

gyütt: Virgilinstlditsöen forditottah HöszegiBaj
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nis Jósef, és Baróti SzabóY David z ez az Eneîst;

amaz a’ Gèorgiltont. каюте“ Históriát irtak:

выдан: Gróf Gvadányi János,'l{iss Jànosv ‚. és Вр
vda_iE:«xaiás: A’ Magyar Nemzet’ Hístt'griáját: En

ez'en nevezettel, Mugyaroh’ выдаёт; Budai

Esaiás: ‘НМ; Benedelc. HübnerJánoaLexiltonját

jobbitva , és bövltve ki-adta Nemzeti Nyelvünltön

az ö Hazájânak élö , Fejér György *) Pre’post Ur;

a’ Magyarország Geográfìájât pedig Magda Pàl.

А’ Magyar Literátura’ esmeretét közre botsátotta

Pápai Samuel Uradalmi Ugyész: \A’ Nemzeti

Uisàg derék Iróji mostan Pesten Hultsár Ist

чёт; Bètsben Pántzél Dàniel ; amaz Hazai ’s Bül

"földi Tudósításolt; emez рейде‘ Magyar Кит):

nevezettel. Идут) Bétsben iratott ama’ печен

tes Hèt Hazalì, Görög, es Herekes által a’ Ma

¿yar Hirmondó, melly ezen század’ barmadik

esztendejèn megsziint, nem kevés ltáràval а’Ма- .

‚ gyar Literáturánalt. De', mivel mâr ez elött llá

rom esztenrlövel I_{e'l'ehes Sámuel meghalàlozott;

e’ jeleplett esztenrlöben рейд Görög Demeter

Urat O Felsége a' Korona наше; mellê Neve

‘дней rendelni méltóztalott: annak folytatásàt

abba Вене hagynia. 'Aznn nemes töreltedèsét

mìndazàltal, mellyet a’ Nemes Vármegyèh Ma

gyar Mappájinah kiadására elhnnytI kedves He

reljesével intézett, félbe nem szaltasztotta, lla

nem töltèlletesen tellyesítette; ès {Ну бгбЬбзй

tette Neve’` ditsövsségét a’ Haza"oltárán , а‘ Ма

gyaroh’ egyilt Fènyèvel , Gról‘ Festetits Györg'y

ô Nagy Mèltóságàval , az ö Mecênássával egy@

lemben. A’ Bétsi Osltolában Magyar Nyelvel ta

nitó Tudós Hazánlsl‘x‘a, Márton ‚Швей‘, derek

 

’) Е’ jeles Magyar vIrónlt nyerte el a’ jutnlmat

a’ M'arczibányì lf‘un-dátzióból 1817dik esztendöre:

Kisfaludy Sńndor ред); az ISIS-ra.
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Magyar Szótárt adolt ki Német ‚ és Deák Szó

.tárral egyíílî. ¿ ` —

Az Uskolá'k is ugy intézteltek Felséges U

funk’ [äirályi gondoshodása, ’s az Ország’lìend

jei’ tahàtsos igyehezele által: bogy minden tu

domàuyòhban ЪбЬёНыевНЬезаёЬшагом! a’Haza’

Nevendeheì. А’ Вийа1‚Пп3че1‘в11ёэ\ máx` Jósef _

Tszászár által lette, Peàlre ‚ és Posonyha. Most

Pesten olly tökèlletes állapotra hozódott az,

' bogy az el'sö Európai Universitàsok Lözzé mél..

>ta'uylehessen azt àllílanil ' Ezutánn а’ Роэопу},

‚ Györi, Rassai ‚ Egri, Szegedi , N-agyváradi,

Szombalhelyi ,’ Zágràbi Akadémiáh: ugy a’ Су

mnaziumoh, és a’ Nemzeti Osholáh o’lly höllsen

“мам el`intézve , h-ogy o'nnét a’ Haza'boldogsá~

Её! bizodalmasan reménylhelni. Ugyan is Il.Leo

pold Roronáztalásahori Országgyiilésben a’ leg

t'udományosahb Hazafìahal vàlasztoltáh a' Ren

dek c_zen mllnkàra ‚ шепу‘ё} Nagy Méltóságú

Personàlis, Urmènyi Jo'sef О Hegyelmessègènek

‚ hölts _Elöliilèse alan тете» is hajlotlak nagy

ditsösséggel : Ri-nyomtalgatv’ân pedìg ‚ ezen

század` hatodik esztendejèhen minden Oslaola'

Elöljàrónal‘ еду példány adatoitbelö'le, bogy az

abban rendeltt szahàsohat vègre hajtanì szent

lsötelessègénék esmèrnê, mind magàra, mind a'

Tapítókra ,` ’s Tanilványokra néz’vç. Ugyan акне

vezell'Nagy lVlèltórxzäg` ~~ Most Ország’ Birája 

leve az Universìlàs’ Elödje: А’ Theologiai Ta

nulmânyŕa nèzve p’edig` olly Imêzês иные“;

>bogy ottan hözönsèges Szemim'ariom rendeltet

vènv, minden Píîspörl‘ì Megyêböl választott Ifjuk

híildetnèneh oda: holotl azo’n szent Tudomány

ba'n, ’s а; erre segítö Tanulmz'gnyohban fonda

‘mentomosan tanítlatnânak. E’szerènt inlézödlek`

а’ Theo'ogiai Oslcolák minden Piispölai Szeyninà

riom’olaban. Её Vigyázó mind ézekben azl 0r
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szág’ Prìm'à'ssa: Ennek nem létekor рейд az

öregebblk Ersek. Ehez tartozik tehát ezen in

têzet' folyamatjára vigyázni, ’s az eránt mind a’

Tanitókra` mind a’ Tanulókra nezve a’ Felseges

кашу; Helytartó Tanáts àltal О Iiirályi Felse

вы tudósitani. .

A’ Tudományok’ erányosabb teriesztésére

egêsz Magyar Orság hat 'I'ndományi Herületek

re osztatott; ugymint: Bndaira; melly Pest,

Fejér, Bats ‚ Honíárom, `Esztergom Va'irmegyé

ket a’ Jászsággal, 'és His H'unsággal: Kassaira;

melly Abauj, Bei-eg, Borsod ,y Gömör, Heves,l

шум, Sáros, Szepes, Torna, пьешь, es

Zemplén Vár'megyéket: Györire», melly Györ,

Mosony, Soprony, Vas, Szala, Somogy, Tol

na, Baranya, Veszprim, ’s Fejér Vármegyéket:

Nagyváradira.; melly‘Arad, Békes , Bihar, Csa

nad ‚ Csongrád , Rrassó , Marmaros , .Szathmár ‚
yTorontál . Ugotsa, Zabolts  lVármegyeket а’ nagy

Rnnsàggal, és ,Hajdú Városoklial: Posonyira;

melly Posony, Arva, Bars, Нет, ЫуЙгщБйр

ф, Turótz , 'I‘rentsény, és Zólyom-Vármegyé-

ket: Zágrábíra; melly Zágráb, Hörös, Posega,

Szerem, Varasd, Verölze-Vàrmegyéket foglalja

magában. Ezeknek mindegyikenek vagyon egy

Heriiletes Iiirályì Igazgatója, Hirályi Tanàtsos

'I‘viszteleltel : kinek Törvènyhatósàga kilerjed

mind azon Oskolákra, mellyek az ö Heriíletében

vannak; ’s а` dolgok közlését a’ Iiirályi Hely-`
y tartó Tanàttsal tartja. A’ Professoroknak, vala

. mint az Universitásban , ugy az Akadémiákban` is

Doktoroknak kell lenni az Ö'I'anitósàgokhoz tar

tozó Tudományban, ’s ennek tanltásában tellyes‘

szorgalmatossággal foglalatoskodni; ’s ůgy jeles

_ kedni a’ jó erköltsökben is , hogy ezelire öszfö.

nil'xl szolgaljanak 'I‘anitványaiknak. A’ _Magyar,

_ és Görög Nyelv"tanitásàra. ollyan Tudóst kell

теп

м—.___‚
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rendelnî, hi a’sziikségben egyéb T‘anítól'.' he~

lyet tellyesithesse. Ezen Intèzettel a'Grammati

` ha a' háromról ísmét négy oslsolára‘orszlatott, `

‘mint régenten vala: osztán a`BheloriLa ezutánn

рейд a' Poézis intèzleteu, a'melly annahelöue a

mazt megelözte volt. A’ Nemzeti Oskolák mel

‘ lyek Maria Therésia országlása alatt az ö Felsé

ge’ Hirályi Rendelés'e á’ltal ugy int¢zödtel«,hogy

azokhan a' Nevendékek a’Betükjegyzésêvel дешё

vén помыть“, egyiílt az irást ‚ és olvasást

megtanulnák ‚ most mêg nagyobb töliéllelességre

hozódlak.

Böven vannak a’ Tudományi segeldel‘mehis ,

ugymint: az Universilásnak gazdag Kön'yvtára,

’s jeles Hönyvnyomtató Mühelye, а’ természeti Tu

domànyhoz meghîvánlató mindenféle eszhözöknek

rakott házailu, a’ Szent Gellèrt’ hegyén felséges

készíiletíiTsillagvisgálólorony , au Orvosi kar.

пай minden némii fiiveket termö kertje, ’s kórhá'

za, vlflolott tételes tanulással tölcèlletesittelik a' A

Tanuló: igy megy'a’mezeigazdaság tanulása is.

Ebhern lu'ilönös fölséppen a’ Selmetzi Ahademia;

mellyben a' Bânyászi Tudomány a’ gyakqrlással

`eg‘yíitt laníttalîk. Mária_'[‘herèsía nagy emlélœ

авт Rirályì Felség fundálta ezvt Országlásàrmlc

buszonharmadik esztendejében. Megvo'lt ugyan

ezen Selmetzi Bánya, más többeldfel együtt, már

a' Magyar Nemzetnek ide jöttgkor: de .ez illet

lennek állítván vitézlö tekintetéhez ‘а: ёгШеЬе! а‘

.föld’ gyomrában kotorni , ’s onnét ldlzepelni, osz

tán tîsztogatni, és kovátsolní; a’ Bányàszságòt

mìndenls'or idegen Nemzetbèliek дна! íízte volt,

n'Hazának'nem kevés rövidség'èvel: minthogynz

ahoz`szíihség'es tudomány néllcül szíílxölködöll.

.Az említett Rìrâly\i Felség tehát .Selmetz Városá

han, a’hol vagyon a'Fö Bányász Ti‘szt, Hammer

gráf nevezettel, nBányászi o-skolát állitott, melly

Magyaroh'esme'rete. Y, '
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'elôször hét Karra osztatott; 'osztan pedig a’ 'har

madihhal egész töhèlletességre hozatott vala.’ A’

tanitas Nêmet Nyelven megy, azonban miielhe

desre alhalmaztatvan, a’ Tanitvanyoh tellyesen

hepesittetneh azohTud0manyba`n.~lVlár most nem

hogyillegenhednèneh ezenl Banyászságtól a’ Ma

gyar Ifjah, hanem, minehutanna a’ Hazànah Fô

Osholajiban a’ Mathézisban ,_ Fizihahan, Termé'

szeti` Históriaban , ’s e’ fèle töhh Tudom-ányohban

'szép esmeretet szerzetteh, annyira meghedvel'- '
yteh azt is, hogy hellete Мг" héredzenènelr.oda

felvetettetni. Hertzeg Eszterhazy Mihlós is Kis

mártonban , az ö temèny Uradalmainah A_nyeva

„мы ezen szazad’ hatodih esztendejében olly

Osholát fundalt, 'a' mellyben allandóan tizenöt

Nev’endéheh tanittatnanah _az Erdészség, ès Va

dàszsag’ tudomanyjánah minden rèszeiben. Liptó

varmegyèhen a’ Királyiliiamara’ Badehi Uradal

'mában , ugyan Radehen az ottani Её Erdész, Viz

‘ 'ner Ferentzjeles gondoshodása altal szinte azon

tàrgyu Oshola intéztetett: hololt nem tsak az Er

dészségre, hanem а‘ Pol-gâri élethez .tartozó es

méretehre, ès levelezèsehre, ’s Magyar., Tóth,

Nèmet, es Deáh Nyelvehre is derehasan шпиц!

nah a’ Nevendéheh. ‚ 'f' '

Mind ezehhöl nyilvan hitetszih a’ Magyaroh

rial( a’ Tudományohbnn mindenhori forgandósa

ga, ’s gyarapodása: _innèt nem' {зад а’ Fö Egy

hàzìahnal , ’s Ország-Nagyjainal, hanem sohahnál

a’ hözèp rendii Hazafìahnal is дед-Ы’. Кбпуййгой

talàltatnah, a’ 'I‘udomány’ targyainah híilönbhii

>lönhfele gyiijtemènyjeivel egyiitt. 'I‘isztelettel fog

mìndenhor emléh'ezni aîy'l-laza Nagy/Méltósagu

GrófSzèehényi Ferentz Q‘Kegyelmessegèneh azon

l‘lazafiúi Aldozatjaról , mellyel temérde'h `höltsé

_“gíi roppant Könyvtáriát ezen Szazadn'ah harm'a

dih esztendejehen az Országnah ajá'ndèhozta, hé
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ре1ше1г, р‘ёпгейрей, fegyverelmek gazdag Зуб?

teményjével egyetemben, Ferentz RiràlyunhFelsèg‘enek legkegyelmesebb elfogadásával, ’s Ri

rályi Hendelésével, melly àltal Pesten adalván'

акта!‘ épl'ilet, az Ország’ Nádpr Ispányjánah ‚16

sef OHírályi Herlzegsègênels ’) Её Vigyázása alá

bizatlatott: holott Gondviselö, 'slgazgató Breng;

sóí, Miller Jahab Ferdinánd Hìrá‘lyì Tanzhaus; Or

‚ Т5ц1е1111а111г1й Antal, Horváth [ат/дн, JonásA

l Jósef; Segéd Flovachich J'Ósef; jele; tpdbmány'u

Urak, а’ Nagy lellu'í Gróf által rendcltetvén , а’

Itinel ezen Jus állandóul megmarad: иду ezen'

Orsz‘ág" Hönyvtág‘a egyszersmind ama’ Fényes Зве

chényi Névůrel i's lzimereztetik. A’ Felséges’Fö

Vigyázónak gondoskodásával máris lsudálatosan

gyarapíttatoltwvala löbb Hazalfìaknal'.` oda ajándè.

Loztatott helses ritlaaságaival ezeny Nemzeti Mui

zèum.
VA’ szép Mesterségehben is jelesen шпинат

iàk magokat a' Magyar Hazának mind Fiiai', mind

Leányai nem hevesen. -Emlélcezetes- ezelchözt fö.

képpen Biihfalvi Faîha Sàmuel, a’Pesti Univer

silásban Bötész , а’ hi и) tala'lmányjával na'gy 11351.

nára szolgált a’ Hönyvnyomtatáának.

III. S ЗА K A_S Z.

A' Magyar .IVJ/elvröl;À

A’ NyelvFö tzímeré, ès tulaidonsága lévén

a’Nemzçtneh, meg hell ennek "àitozni a' sziv’

iulajdonságaìban is amannak elváltozásàvalz, in

nél tapasztalni a'Nemzetekben aÍNyelv'lfìílönbö

 

"11) ò Királyì Fö Hertzegsëge’ Elödsëge alatt. 15“!

fényes G_viìlr‘hezefben òsztamah ki a Martllbjìf’ï‘

Fundátzińból esztpndönkfént a’ jutalmalk а’ leglobb

-Magyar Könyvirólmák.

Y 9
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zésével a’ szîvbéli hajlandóságoltat is laülönhözní.

Mennèl szehb tehát ‚ mennél hathatósabb'a' Nyelv;

annal nemesebb а’ szive' is azon Nyelvíi Nemzet

‘пей. Ugyan ebben áll a’Nemzeti lelltüség. Mind

eddig hitündöldött ez a' Magyar Nemzethen, még

pedig‘ annál inkább ‚ mennél löbb viszontagságok

ostromlottàk azt. [дат bogy méllóságábnn nem'

lteveset vesztett a"Magyar Nyelv azzal , bogy utóbb

az Ország’ Szélteihôl kimaradt volt; de az 6

Nemzetisègében ezzel semmit se _fogyatlsozottz

minthogy mind eddig nemesen lzimerezte a’ Ma

gyar Nemzete't'. ’ .' ›

Ferentz О Rírályi Felsége is ezen òltból nem

‘salt Hirályi Magzatjait a’ Magyar-.Nyelvre tanit

tatn‘i; hanem a’ Rendelclœl megegyezvén, mél
ióztatékl annak törvényes utat Inyitni az Ország'

Törvényszé'lxeire is, ’s a’ каюте ~minden dol

gaira. Ugyan ig‘y nyèr legnagyobb teltintetet,
's mèltóságovt a' Némzeli Nyelv Szentiil megtarf

totta ezt minden régi uralltodó Nemzet; és vala

rnint hàzi ‚ ugy ltözönségi, ’s 'I'udo'mànyi` dolgait

Nemzeti Nyelvén igyezte, és folyta‘tta. Méltó it

ten ama' derek Filozofusnalc, Antonius Genuen

sisnelt, a’ Görögöltröl való észre vételét fìgye

leml'ey venníink, a' hi az ô Logicocritìcája’ elgô

Rönyvének 'ötödilc Fejezetéhen ìllyenltéppen szóll

шейх-61: „Fájdalommal mondom, semmi sem árt

ug‘y aÍGyermelxeltnelt, mint azokat a`z idegen

Nyelveltbengtanítani: тем ezen foglal'atossága a'

'Gyermelœlmelh az elme tiizes erejét‘, melly a’

.Gyermelœlxben ltitiinilt, elnyomja, ’s megtompít

ja; mìdön 'tudniillilz egészen az ëmlèltezet’javítá

lSâlîßan gyal‘oroltatnalt: parlagon шаг-ад az elme,

`és ìtélet. Innen történlnek lenni‘gondoltam èn`

mindenkor; mìért Gò‘rög' Orszàgban egy százafl,

alatt töb'b Filozofusok voltals , mint egèszEuró

pillan több Századok által: mex-t а’ 661-6561‘‚ш1- '

\

\.
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vel nem hên'sz'erítletnének a’ kälföldì Nyelvel‘ ta

nulásàra., gyermeksègektöl ‘один _böllselkedtek ,

’s az elmél, è_s eszességel az em_lél«ezel’ ferhelé

sével el `n'em sihhasztot!ák.‘.‘

‘A’ Magyar-sag is мы: az ö szép ,\ hathatós, '

és világos èrtelmü Nyelvét forditván a’ Tudomà

nyuk’ dolgára, szinte olly llamar, ’s olly silxere

sen gyarapodik azokhań: за! mèg az idfìge'n Nyeì

"й Hazafìak is a', нага’ Nyelvèn elöbb rá kapvàn

a’ tudományolu-a, tökélletes Hazañúságŕajulnak.

Azonban az idegen Nyelvek’ tanulása is hasznos;

a’ Deáké pedig` szíihséges is az Egyházi tudomà

nyokra, ’s a' règìségek’ esméretère nèzve. De

hogy a’ Nemzeti légyen az' u_ralkodó Nyelv:` azf

шаман)“ a’ Hala’ közjova, ’s a’ Nemzet’ mél

tósága , ’s boldogulása. Bizonyàra ha а’ Magyar

Nyelvet за!‘ шаё‘ёьащ ’s az `ö világos értelmíi

sègèben „мы: is meg a’Böltselkedö, azt kell

qéhi erôsitenî: bogy еду deŕéic, és mèltóságos

Nyelv légyen ez. De valamint a' Tudományohat

az elme’ szorgalmatos eszmèlkedése mind тайм!

паеуоып-а-д ’s tölíhre emeli.; ugy az azohat ‘ег

jesztö Nyelvnek nem lehel nem gyarapodni, 's_

tökell‘etesebbedni. Már pedig ,kérdésen hivül va

gyon az: bogy maga Nyfelvey a'Nemzetnek légyen

arra legalkalmaztathatóhb., bogy magát а’ Tudo

mányohhan tökélletesitse. /Szíiksèges мы azt а‘

Tudomànyok’ utjára legnagyohb szorgalommal

alkalmazrta'lni, ’s azökban egész érrhedtségre hoz

ni. Ama’ jeles Német Filozofus, Stöger Bernárd,

derehasan nyilvánílja ezt az ö Logikáíában, meg'

mutatván , bogy minden Nemzet май а’тааа szìi

letett Nyelvèn tökélletesitheti mag-àl af Tudomá

nyokban ‚ e' szerént szlóll a’ Ñyelvnelfx4 Limivèlé

sérôl: „Ho'gy valamelly Nyelv tellyes lökêlletes"

sêgre теща“, minden Tudósoknak kíilönös mun

kája kivántatìk atta. Szükség‘eshogy4 a’ Filozo
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fusok és Hislori'kusok Litalál'âk az értelem’ se#
› J,

gedelmeit, azaz: h'izonyosabb halárt vessenek a’

'hiféjezéselmel4, ’s világos értelemm-el, erövel, ès

tellyes i~llendösêggel~ tulajdonosítsák azokat. ` А’

Szószóllók, és Dalászok az érzelmeh eránt szor

galmatoahodjanak: ezelxhez tarlozih, a'Nyelvnek

kedvessèget, szaporasàgot, fìnomsàgol, ès egyéb

èhesäégfllret szerezni. A’ Nyelvèszck nynn'xozzák

Li d’ винта“ qyökereît , ês mind azolwl, vala

mik mnnan származnak ., nyilathoztassák ki ‚ ès hé

szilseneh 'erös fgndamentnmot a’ regulálcnnh. Ri

vánlalìlx a’ Nyel‘v’ tsinoàílasàhan foglalalmhndó
Tudósok' Társasàga: álhtsák fel eztl a’ ‘гс-11016

sök , és Hatalmasok ‚ 's a`Felsèg’H'egyelmèvel vi

gyéh tellyes tölxèllelességre. “ ‘

Igan erányosan llinyìlalkoztalta az ö gonño'

laliál erröl egy Tudósunk már ezer hétszáz nyoltz

van egyben, kilentzvenben p’edíg hözre botsátolta

azt a’ Magyar Nyelvnek` ama’ legvitèzebb Baine

l‘a, ßévai Miklós, а’ Hadi Törlènetek’ Tudós

Iróiî, Görög, és Rerekes által: holott ezrhhez

intézett Beszédjében Еду szóll annak 'I'udós Szer

зайди-Ы: „Ара’ Holmîben egyehes himondó Ма

gyar Diogenes, a’-Játékban ártatlanul enyelgö

’ Magyar Plautus, Bessenyei G'yörgy.“ Ezen de.

rêk Magyar мы azon szép Munkájában e’ sze

ŕént böltselhedik а’ Magyar Tudós Társaság eránt:

„A' mi Nemzetíínk a’ maga Nyelvênelc öreghíté
sè‘t, és lpallérçzáwa'lt legegyenesebben, 's leg'ö- y

hélleteqsebben eszhözlené egy'TudósMagyar'l‘ár

saság‘nnk felállítása állal, a’ mellynek egyedül

va‘ó ¿olga a’lenn'e; hog‘y'a’ mi Nyelvíínket min

`den`h1dva` lêvö .dolgokra hilerjeszsze, „атм

nah formáiìt hipallérozzä, vagy ujalsa! is, $601

gohnah ., ès Nyelwvnek'természetèhez alkal‘maztal- _

mm talá’jon; ’s maga mind а’ Гдппшзодъапд
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l‘mind egész Мини!‘ irásában az egész Magyar

`

/

'.«Hazának рамы mutasson. -

ès az Ország’ költsège пышные; nem МЫШ
heine. l Ве а’ НагёпаЪ’Ёё Rendei аж: mindenillet

megnyerhetheli, és „еды; У1Ьешё1ь~ Mi is ille

nek inhább az Ország" Nagyjaihoz., ldlc ennek a’

Tudom, hogy ez, а‘ Rirály’ megegyezése, `

,ilitsösséges d_olgolsra termett Nemzemek hatal- ‚

mas oszl'o ai mint а’ Haza’boldo sà ё‘ 's ditsösf
Р ’ Е Ё asèg'ét e’ rèszben is egybehvetett vállallkal munllál..À

làni? Bizonyára а’ követlxezendö Maradék az Or- I

рада" mostan él‘ö Fö Rendeinek llorát mindenhor

ugy l'ognà nézni, mint а’ maga Boldogságànak

idöl'eìét. Söt a’ mostaniall'is ‚ а’ Lik ezen hasznos`

Munkànah gyíimöltseiben még magols részesiilhet.

nèn'ek, ‘идет, а’ Hazának illy nagy Jóltèvöjit

velem egyíitt „едем; етеПиёЬ. A’ Riràly` alla»y

ra!ján,_ a'Fö Rendell.` munlcáá igyehezetén, ès az

Ország’ költségén “На! ‚ mik lxivánlatnánalx'mèg‘

egy illyen Magyar Társaságnak jó mód’dal való

felállitásàra , зцаьад légyen ezeránl is tsehély Ы‘

!е1шеше1_е1ёа‹1пот. It! a’ Frantziállatsollkal di
ltséreteseblwn követnö‘k mint a’ {выпей èhessègé

reftartozó nèmellytalálm'ányaihban. Merta’melly

Ahademiát рать“ а’ Franfzia Nyelvnell elölme~

netelére, elöször nehány Tudós Emberelx 162i).

intéztek, annahutánna Rardinàlis Richelieu 1635

esztendölìen XIII. Lajos Rirály megegyezésével',

jobh harba helyhztetelt: annak Löszönhetik a'
Frantvzíálx, hogy szíiletelt Nyelvel‘en 'mintlenfêle

Tudományollat „питать; ès a’ melly МЫ az

elött ideg'en Nyelvelc’ титан vesztegeneh., ат:

mindiárt dologra, és valóságra fo-rïlíthatiálr. Еду

szóval: nints'már 'ma semmi , a' mit a’ maga Nyel~
Iven lei ne tehess‘en a’Frantzia. N'inls Tudomány,

газу kézi темы-363‘, a’ mellynek leirása Frantzia

Nyelven meg nem volna. Richelieu tehát ezen А

I
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ha’demiánah felállitasâval/m‘eghetsiilhetetlen hasz- _

not 32епе11_ az Orszagnah. ’

Enn‘eh az Ahademianah a’ Magyar'Tarsas'ág’

felállltasahan is hasznavehetö Rendtartasai hözzè

szamlalom: hogy annahmeghataro'zott szamu, hi

zonyos iìzetésii, és 116161163 jusohhal biró rend

штат való Tagjai legyeneh: egy minden fertaly

esztendöben változó Elöliilöje, vagy lgazgatója;

’s egy Titohnohja rendeltesséh. Gyiiléseihnek

helye, ideje , módja meghatároztasséh: lëgyen hii.

lön'o's Könyvnyomtató Mühelye, Könyvtartó Ha- _

za: minden esztendöhen valamelly Munhara ju

talmah tet-esseneh: ezenhivíil legyeneh Betsi'ilet

heli Tagoh 13, hih tsupan tsah a’ b'etsiiletért

mozditsah elöhb a' Társasag’ dolgaitis ha mi még

e’ féle minden Ahademiahhal höz rendtartasoh '

. _ talaltatnanah.

Mar ezehhen `elég inditó'ohohat látni, mel

lyeh’a' Magyar Nemzetet azon Tudós Társaság’

felallítasara hirjah: de azon hasznoh hözött, mel

Iyehet elöhord ezen Tudósunh, méltó feljegyez

ni ezt: hogy a’ Magyar Tarsaság’ munhalhpdásá

val a’ mi Nyelviinhön hijövö tudós Munháh_a’

hiilsö Orszagi 'I‘udósohat a’ Magyar Nyelvnelc
Ktanula'isánaö.\sztc'in<'iznz'eh , és igy a’ mi hönyveinh

neh, nem tsah hözöttíinh, hanem az idegen Nem

zeteh hözött is helete lenne. Mert, a’ hih való

saggal Tudós Emhereh, szeretih a’ Tudomanyt

a’ maga tulajdon hutfejeihöl meriteni, forditasoh

hoz pedig tsah héntelenségböl ragaszhodnah. Igy

tehat mindjart megiönne egy aga a’ hereshedés

Áneh, a’ mellynek még eddig hire se volt Magyar` _

Orszâgon. A’Hönyvárosoh szintugy, mint egyéb _

› hereshedôh , egyniasnah részszerént portéhával ,

rèszszerént pénzzel iizetneh: és het egymassal he

`reshedô Orszaqoh hözziil az a’ hold-ogabb, melly’

‚а‘ másihnah több portèhá't ad, ёв hevesebb pénzt
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ñ'zet.Y Nem nagy 'gazda§ágtehát, mihor valamelly

Ország mág‘ OrszàgoknílI portéliàkat veszen, és

„мы: tsupa hész репы ád , hivált ha a" heres

_Ledesnek más` ágaìval ki nem pú'lolhatja ezt ìa’hi

bât. Ebbenaz eselben vagyon‘pedigMagyar ()r'

szág a’ hönyveh’ dolgára nézve, Igaì: hogy mi —

a’ könyvekért Magyar Országi, vagy legfellebb

Bélsi Rönyvárosohnah fìzetiinlu, és tal’án azértuem

tänik szemîink eleib‘e‘a’ te'temes Ми‘. De megkell

gondolni.; hogy a’ mi pénzíinhkel 4az idevaló Rönyv

àrosok a" Lipsziai , Frankfurti ‚ Göttingai, Ralmá

ri' , Lioni, Párisi hönyvárosolmah {ìzetneh : ès igy„

valamennyi idegen Ofszági I-(önyvbejön a’ mi Ha

zànkba., annah az ára mind kitalsarodils az Or

szágbôl, щита" ‘зад azt a’ kevés nyeresêget,"

mellyet magànak az idevaló hereshedö -a'zoko-n'
fordít. мы 15101 való dolog, hogy a’ukönyvek'

megszerzesében' Magyar Ország minden módon
„ем. l‘Ellenben ha еду Magyar Társasâgunh vol

na , melly a’ mi Nyelvíinhön a’Tudományohat lâh.

rà állitanâ, kevesebb idegen Országi hönyvre ~

volná szühségiink; ’s a' mieinken i_s hdpnának más

Nemzetek._Ne gondolja мы lehetellennek, hogy

a’ Magyar Nyelv ta n‘ulásàra adnák mag'okat a' hül

sö Orszàgi '_I‘uflógoh. Mert most is tudok nag'y

tudornányu ‚ és igen nevezetes Német Országi

Emhert , hi a’ Magyar Nyelvet szorgalmatosan ta

nulja tsah нём; hogy a' mi Hazánh' Történeteit ì

tö’lcélletesen tudhassa. `Azutànn», ha a’ Németek

Frantziául, ‚а’ Frantàíák Anglusul, ’s Olaszul шее‘

I_anulnàk ‚ hogy ezeken a’ Nyelvel‘enirott höny

‘еде: megérthessèk: miért nem Magyarul is, ha

egyszer “Мёд, hogyez a’ Nyelv .n'élxiek а’ reà y

из!‘ Köhséget , ’s (‘аж-11613550111ав2оппа1у1з1вгмё

riti î’ Ollyanok ezeh à’ Tndományon Бард, ’s шеф

-vllágositotl érlelmíi Nemzetslég'ek, mint a'jófèîe

méhek , mellyek mindenféle fiivelaet megszoklak
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heresnî , bogy a’ legalkalm'atosabb vìrágolflwól a’

v magok mézzeltet szaporíthassàlc.“

` Ugyan azon ezer hét száz ltilenlzyenedik esz- ’

temlöben annál nagryòbb buzgósággal törekedtek

tudományos Hazánl‘lìjai ezen’rl‘udós 'l'álrsa.~1á1;;` fel

állîtàsára, mennél bizonyosabb reménysèget nyujta

Il. Leopold' Dítsö 'Rirályunk` Felsèges Intezése,
l mellyel а’ Magyar_ Nyelv’ tanulásara . kötelezte

f` l l l ~

-volt a Hxralyl Hertzegelcet; ’s azon Rende-lese ,

melly által, bogy a’ нага’ Nyelve fö tekintetben `

1а1‘1аязё1‹‚ ’s az Országban annalt tenyésztetesère,

leginlcább azon Helyeken , 1101 a`Laltozzólt’v nyelve
ideg'en, ll‘ö gontl fordlttassék, parantsolni mel

tóztatott, ‘Azért a’ buzgó Hazafìalt I-lirály'i Fö Her

tzeg` Leopohlrsándorhoz, lli mar Olasz 013263‘

han Magyar öltözetével kimutattaNemzetíinlthöz

való ltiilò'nös l-'l'ajland'óságä'ß’folyamodtak; bogy

méltóztatnèlt О Hirályi Hettzegsége ezen Nem

гей 1п1ёге1пе11 Рёгц'ое‘бба lenni. I Melly szeren

tsés vala ezenlépés: lxitetszilt a’ Felséges Hirályî

Helytartó, rI‘anátsů’Elölíilöjének, Orszáq’ Bit-aia

G. Zichy llâroly O Regyelmességènek 'l‘udló's Re-A

‘ту М11116$1102 ‚ mint ezen dolog'ban legföbb Мин

1‹ё1|6(1611о2, adolt Deàk Feleletèhöl, melly Ma~

gyarúl igy_ megyen: `

'l Hristusban Tisztelendö Atya!

Hog'ya’ Magyar Nyelv’ tsinosltására felál

landó Társaságnalc, mint ditséretes , ’s nem tsak

a’ szêp Tudományok’ nevelkedé'sèt ‚ hanem a' köz

bòldogság’ öregberlésèt is erányzó lntézetnelt,

mellynek Rajzolatiát Atyaságod, 'I‘ársaival eg‘yíílt,

О Felség‘ének béatlá, azonban is, mig' ‘Идёт,

Lijegyzett, és mindenltèppen töltélletes formaba

vetetöàlik azon Altademia, Fundus, és Helyren

delödilt , az elörevalók elkészlttethessenelt ; Arya

sàgod ezen Intézetèt a’ ,szühséger Fundusra, ё‘



laöltsêgehre nêzve‘lu'ilönös s'zvámba vegye', bogy

mindenelf. elött lehes‘sen tudni; mennyì Löltsègek

a’ Tilolmok’, Àlliloknokolf’, és Segédels’ fìzeté

sûre hivántalnának. Azonhivíîl Társainak is ne

‘ей, kik ezen felállandó Táráaságnak Inlŕ-zetében

munkálhodtalc, nélìem bémutatni, ’s vèlehedését

lxi‘f'elenteni foggia Alyaságod; ha elöször a’lçöltsé

geh’ meghimêll'ésére, a’ yHònyvnyomtató mühely

vrc1. лёд/е, mellyet magànost ‚ ès tulajdont kiván а’

‘Гётщзёд’, nvm volna é jobb: bogy azon Тайна

вёа ŕnéjg'most az Universitas’ Budai Hön‘yvnyom'

Iató mühelyêvel éljen , ’s helyet is az ö Hönyv.

tàrjànah felállilására, a’ rendesöszvegyülések'lar

‘дюйм, ó's a1. iró munhár'a azon Lönyvnyomtató

mühely’ Epüleléb‘en nyerjen. Ezelckell max‘adok

Atyaságodn‘ak ` I

Bud'án Sz. Лада!) haván'ah \50n 1796.

Rész J(_5al1.aró]'a`‚ ì '_ Y А ` GrÓf Zichy нём)”. '

Hanem osztán a’ szíiksêges höltségekre sem

пи se rendeltetvén ‚ el helle maradnî_ azon Tudós

Tarsaságnalf. Másképpen is kell nézni az eredèti

' Nyelvßî f másliêppen ‚(диеты , millyeń a’ Fran‘
tzia Nyçlv._ Ennek, bogy hépes lenne a’doilgok'

rendes _elöadá'sara, s'zíiliséges vala töyvényeLet

szabni; amaz pedigfhmillyen а’ Magyar Nyelv,

már мумиё] fogva magában foglalja azon “51-1

vényekeh‘lmellyek az! igaz folyamatb‘an tartjálc,

’s a’ дача!‘ èrtelmes hinyilathozlatáma'lra` Марий

tik. Mert valamint az elsö hét Ember mindjárt

az'lö teremtetésehor mind teslé're, mind le‘lkêre

 nézve töhélletes állapolban volt; ’s egymássalaz

êgŕöl, földröl, és az ezeldoenI lévölu‘öl fo‘gyat

_hozás néllu'il beszéllelteh: ягодиц!‘ maradgëkai Ва

bilonnàl ki/ilönböiö Nyelvekre szahaszlalván al
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Ur Istentöl, mîndenik Метис‘, valamînt elöbbeni
Nyelvén', ugy az e’ helyelt nyerttv Nemzeti Nyel.

vëß is azonnal tökélletesen beszèllett. Hanem они

îáß az- ivdöneli forgandósága szerén‘ì nevelsedvèn

sziívksége minden Nemzetnek, nevekedet't ‘арии.

мыis, és tudományja maga „дышат ',' ’s tôbh

több hasznoknak feltalálásníu‘a:4 igy'ezekkel mind

mìnd gyarapodott az ö Nyelve is._

Tudva vagyon: hogy a’ Nemzetek'szärmazáá

sàval aîTarlományok’ elfoglalása miatt tsak ha.

mar sereg‘enként чай, viaslsodásra jötl 'a' dolug.

A'Szîttyai Magyar Nemzet az ö Nyelvének ere

бей Наша kulfnrrásából шлем elnevezte ezt had

пай, és háborunak‘, ugy az ennek gyözedelmes

folytatáaára ИМЕНИ eszközöket fegyvernek, nyil.

 ïnak, kardnal4,huzogánynak; tsákánnak, ès egye

helmek: söt mèg мода! is .osztán , a’ mellyekel

пи}; Nemzetek‘ ‘мать volt ki. Igy ment a’ do

log más tárgyak eránt is., mìhelyest „Ош maga

’ hasznára forditá Nemzetiinlf. Mo'st tehát, yminek- .

uh'mna a' szíilsséw a' tapasztalàs , ’s a' tanulás~an
0i

'nyíra шпиона Nemzetíinket ‚ annál ink‘âhb („ада

alkalmaztatni az ö képes Nyelvèt minden Tudo

yîhânyolu'a: ês не!‘ azonn taníuatván', sokkalin.

ha'bb elgyöhereznelc а’ Nemzetben.

Arra kell tehát a’ Hazának igyekezni , hogy

а’ Hirályi Felség Hegyelmével minden Helység

bèli Oskolákban els'ôség‘e légyen a`Magyarulva

ló tanílásnak, hogy Еду mind az [знай félelem,. '

mind a’ hivség a’Feiedelemhez т1п(\_а‘—з2еге!е!а’

Hazához, mind az elömenelel a’Tudományókban

egyezôleg i eszközöltessék. Af’ Gymnaziumokhan

pe lig, a’ Nye‘lvészsêg' négy Oskalájiban minden

azok‘ban elöadami моды: 'I‘udomànyok Magya

га! igyeztetvèn, a’ Бей!‘ Nyelvnek fundamento

mos щиты“! egyszersmînd a' Magyar Nyelv

nek természelc is kinyìlatkóztauassék. lnuét ища

L"
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a’ Magyar Nevendélxség az öszületett IÍ‘Tyelvènek`

jeles hépességét. a’ Tudomànyolcra. Látja, llo'gy

azon „шведы, mellyet olloz néld a’ Пей!‘ пе

velmek nemíísége, ment legyen az öNyelve, és

igy szabadahb folyásu. Látia mind а’ Nevek ej- ,

iegeu'asének, mind az igél( h_ajtogatásának egye

nesebb utjàt ebben, _mintamahbam Láîja a’Szóh"

elrendeltetésének lermészeles jelességétr, és igy

a’ mondásnalc jeles èrtellme‘sségèt. llly képpen a'

tanuló Nevendékség mege’smérvén Nemzeli Nye!

vèneh Nemes vollát, nem lehet nélxi nem 15513:

 

\ lcezui ezzel tzimerezelt Nemzetênel‘ ditsöségére.

Meg hell azt is azonban véle esmértetní, hogy

minden Nemzeti Nyelvnek 'vahnak bizonyos hü

lönösségei, és szépségei: ezelœt tehát mind a'

Рейд, mind a’ Magyar Nyelvben sziillsé'ges elö

adni a’ tanitás folytatásáhan. Igy négy esztendö

alatt a’ Magyar és Ведь Nye'lvben höltseskedèses

tudományt nyervén а’ Magyar Nevendékség, Le

цен száll bé az Emherség’ Osholájiba: hol'ott

hasonlólcépŕen mirnd a’folyamos, mind a’llötéses

Beszédben, ’s egyéb tárgyakbap Magyarul, és

Deàlml egyaránt tanittalván, solalsal inkáhb kê- `

pesedik az ö elméje, ’s tökélleteáedik azö szíve.

Ezt eléggé megmutatja mind Ner'nzeli Nyelvünk

nek hathalósága; mind pedig ama' minden Nem

zetelmek llözös érzése: hogy az', Anya Nyelv az

emberi elmének, és szîvqelx leghalhatósahb 116

ditója légyen. —

Ugyan ezeránt tellyesen meggyözödvén, вы

hell „нашим; hogy' a’ Felsô Osholáhból ís ki ‚

nem lehet reheszteníinlc Neinzeti Nyelvíinhet; mégy

pedig magokkal hozvân а’ Tárgyalx, szühséges,

hogy a' Honni Törllénetelr, ‘Гбп’ёиуеЬч Gazdás

lcodásoh, Hereslxedésel‘ azonn tam'ltassanah : minl

llogy ezek magohhan leginhâbb Nemzeti Nyel

vünkön folyjanall. 'S'öt ennek tudâsa nèllu'íl a’ke

\
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reshedést nem is lehet hèpesen‘iizni a’ Hazában „

hözönségesen: mert’az‘egymast nem értö Adó

nah, és Vevöneh alhudozas'a inerö hèptelensêg,

ugy hogy sohszor több b‘a‘jl'ódasoh útannis sem

`mire se mehetneh. „Demég azon Targyahis, mel

lyeh Deahul tanittatnah- hogy Magyarul meg

feitesseneh, Nemzeti Nyelvünh meltósaga, ésa’ ‘
lVlagyar -lfjah’l nagyobb haszna hivanja. Egyetliil

a’ Thcolo'giai 'I‘udományohat sziihséges tsnpan `

j tsah Deah Nyelven tanltani. Mert ezen régi tn

dós Nyelv, melly ámbar Nemzeti voltat elvçsz

tette, de а’ Napnyugoti Anyaszentegyhazban mind

eddig èlö Nyelv maradott , innét Deah Anyaszent

egyhàznah is nevezödött; e'zutánn 13103- nem tsuh

az Osholàhban , hanem az Egyhaziy foglalatossa

gohban is érmedni, ès használtatni. Azonban

~tutliuh, hogy azon lsteni 'I‘udomanyohat-hitanult

Egyhaziahnah hötelessége legyen azohat Nemzetì

Nyelven hirdetni a’_Nêpehneh. Leginhább 1311

гады: mind 'eddig Ezehneh igyes Egyházi Be

'szédjeih àltal Nemzeti Nyelvíinh. lllyheppen N’ern-v

zetiinhneh e’ Fö rI‘zimere a’ mindenfele Tmlomany’,

fs az Orsza'g’ Széheire emeltetvén, Fö ll’ièltóság

gal, ’s az ötet illetö Ditsö'sséggel fog tiindöhle

’ nl, ’S mind'mind inhabb szépiilni, és gyarapo‘flni,

Igy a’ Magyar Nemzet hovatovahb tsinosodvàn,

ugy eltayoztatla maga’megvettrtesèt. hngyegy`

szersmind nagyobb,tehintetbejöjjön minden'más ’

jeles Nemzetehnél, >azon tapasztalasból , hogy ‚

ча1а1п1п1 ö náloh‘f, ugy'nalnnh is a’ Haza’Nyelve

böltselhedih, es uralhodih. "

_ ш. s z_ А i: AS Z.Magyar Öltözetröl.

_ N'emzetiinh nem tsiah az ö Nemzetiségêt 3311

lô Nyelvével, hanem Oltözetével is mind addi‘g

n
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megliiilömhöztette-magát egyéb Nemzelelllöl igen

Sz'embetiinöliéppen , még pedig иду, hogy illen

dòseg’ jclensége mellett szivènek egyenességét,

’s tüzességét lis láualtatná'» az állal. 'I‘ehát annals

tellïyesen' való elöadása valamint llivánatos , ès ör

vendetes ‚ ив‘у sziiksèges is egyszersmind :,alìogy, ’

ha _valamelly fergfetég, vagy elfajulàs 'àltal hi

_ veszne az7 illy jegy'z'èselanel fogva iudna ismét
a' Nelnzet’ Maradelfa Oseinek jeles lviseletére visz

szalérni. Elêg iuenfàzon Eldödeinlme emlèkez-_Á

ni, kiln llódiló fegyvereilil‘el e’ bolclog Hnz'át ma`

„дома!“ ès Unollájilmalf megnyertèh volt: Arpád

ll'ejeklelemVJ ditsö Ушные а1а11. _Е2е1‹пе1‹ l‘èptîi

azon Nemzeli öltözelben több Helyehen Гемма!‘

' tatn‘ak: a' mint hogy tsah Ugyan arról leliet azo
laat az ö l‘épeilmelx e'smérni»` Arpádl F'ejedeleml

Lepe igy látszatila: nagy tömött hajjal èlœs fejèt

vas sisak fedi ;vaátag hoszszu bajusza ‚ ès szahàll'a;

'p’ar‘lulz bör- lialzagáuyfiigg le а’ v_álláról :‚ `az alait

еду’ bö 'ujjú Мыши“ dolmán'y д: 1`е1е11е pedig‘

tsx'ing egy‘fényes ld'irt, `mint a'parantsolóságnak

jele; lmzébenpgy lsillo'g'ó bu'zo‘gány; oldalàn egy h
l szèles (lrága hard; dereliàn elles örvvg'innévt talpig'

jeles ~naërág;. oszta'n "fìnom sarliantyus tsizma а’

МЫШ.1 Еду látni Iů'fftöbbi Vazèr'Kapitànyoln' liè

peit-is. lnnét kitets'zili: hogy á’Szit‘îyai Magya» Ц

rok szaháljolœl, hai‘usznlxal, es hajolxat egészen

hagytálx ,’ és ‘ezt vagyv hátra, vagy hét felöl iso-_

móba liötöttèli, vagy рейд hátul galandha ösz've

fqnván, vállok közt lelógatták. Igen tudatlan

állítás vala tehát az; hogy ezt is a’Fr'antziák Lez

ůetíélx югу“. Mer: a’ Sziuyai Magyarolc egyilc

Ágáról', az Avaroliról nyilvan tanít benníinliet a'

História, hogy ezeh liövetellet lxiildvén4 110115111"

f' izinápolyba Jusztiniânuâ 'llsászárhoz , az egész Vá

l‘OS. öszvetódult az ö m'zzéselu'e` tàurlalliozván az

ö b‘éfoutt hajollon. Igy bizonyitja ezt ThgoPha'

une,



~hòl lsèszìilt, fìnom vel-es 'posztó ltilógóval, s
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nes Görögl'lîsloriltus: Allg ért'azonl biiszlte, és

isméretlen NemzetségHonstántzinàpolyba ,- an.

nah látàsára, mivelhogy soha se láttattak volna

illyen emberelt., 4az egész Város ltiomlott volt.

M_ert h'oszszu hajoltat igen vélfony galandoltha hât

ra hötve', és bêfonva viselilt.; ámbár egyèh vise

letek а’ Нипу01‹ё1102 hasonl'itanav egészen.“ ’

A’ .Magyaroh' Nemzeti Oltò‘zete tehát а’ Vas

aisalt, vagy llalpag, melly közönségesen nyest~

arany forgóval, majd strutz, maid ltótsag‘, maid

saslolla‘l, "s _vitézltötéssel éhesítve; vagy 'l‘sàl«ó,

gyöngyöltltel, és drága ltöveltltel ltiralwa, hari

máiából metszett éltes lógóvnl, mellytöl vette volt

a’ Tsálcó nevet, 's amavval hasonlólu'eppen bohre

tázva, ès a’ Vitézhötéssel feléltesitveâ hatzagány

. legdrâgabb börböl , Mente , Dolmány , ara ny, vagy

ezüst gombohra, és gombházaltra, haqonló suj

tással hihánytatva. Mindenlmr azon éltességgel al

ltalmaztattálc az öyét is, mellyel magoltat a' dol- >`

l'nány felett övedzettéh, Nadrág a’ hét tsipô felihe

,szijial szorítva, ’s telenltltel a’ talpok alatt a’lá

"110111102 feszítve. Piros harmasin, vagy sàrga 'I‘siz- `

mah ‚ arany, vagy eziist sarkanlyukltal a' láholton,

вгапу , vagy ezüst ltészîiletx'i,_ ’s gyöngyöhlxel, ès

drága .ltövçltltel Liraltott Ló‘ding'függvén a' vál

lailtról; ’s oldalaihról hasonló ékessègíi tairsolyos

„ Hard. lgy látván a' Fö Magyaroltät egyéb Nem

zetbèli Emberek, elbámultak volt.~ '

Olàh M'iltlós, ama’ Tudôs .,*és Nevezetes ~

Е521е1‘3‘0т1 Ersek , Hungaria nevezetíi könyvéf

hen , mellyet Belgyiomban meg 'mint' Feiérvâri

Rusztos, és Mária özvegy HirálynèTitoknokia irt

vala, felje‘gy'zé azon ide tartozó emlélœzetestör

1епе1е1‚’ melly Mátyás llil‘ály’ Udvarában történt

vala уйма-111601): 1101011 nem halt jugó, hanem

ingatlan födözöjölset is, 1ш1п111111111112о11а1 а’ Ma

› gyarols
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gyarolmalx gyö'nyöríiea elöadja: „Vissegrád Vá

rosa, ugy mond , mellyet a'Németek Plinlenbur'g
nah hivnak, Budálól napnyugotral öl mértföld

' nyire épittetett a’Duna partján, pardutzokat,és

egyéb vadakat tápláló' nagy erdö mellett. A’Vá

ros’elôtt napkeletre', meg nèm lehet mondani,

melly gyönyörii fellvéssel, 's felséges költséggel

èpíílt` ama' valóban Rirályi Palot'áhlaal, ’s épiile

“мы disz'eskedö roppanl Vár: melly~ludniillik

azon ogy idöben nègy Hirályoknak, ’s az ö Ud

vari Embereiknek alhalmatos szàllásul szolgált

vala. Mer! abban háromszáz ötvennél ‘бы: szo

bálfat .lenni mondanak. Hapu'ja a’Dunától mint

еду s_záz lépésnyire esik: a"melly kò'zben a’Va

rostól a’kapuig nyuló térségen ГМ‘ vagynak й!

tetve. Más részröl a’ napkeleli Udvar`kerlje взб

lö tölxékkel, `és gyíimöltsö‘s fákkal kellemeteslge

‘ВИНА’ kapun bemenök’ szemeibe ЗИЛ‘ mindjárt

еду nagy zöldellö virágos térség'., A’ Haputól

лёг lèpêssel bejebb Íœzdödik «"négyszegíi kö

vehböl èpiilt hét nyoltz singnyi szélessrégii, ’s

mintegy negyven léplsöîíi gradita. [tt vagyon

egy négyszegletii, шину! köllséggel, nagy, és

mèltóságos boltozatokon, avagy boros pintzé

ken kèszíilt, ’s négyçzegii kövekkel мы?“ füg

gòUdvar; bolott helyes renddel vannak elültet

ve a’ szagl‘ásnak ta’vaszszal kedvès ês`a’szemnek

hellemetes Шах-ай“. Еппе1с Lözepén emelkedik

çgy , tsuda телец-“58%! veres márványból „мы.

tatou hut , a' Músáls' fafa-gou kèpeilskel :\a’ melly

nek_tetejéröi , a’ Hupido kèpe tömlön iilvép, nyom
ja ki a’ hives, 's jó izíi vizet, melly a' közelleb-VV

hik 'heg'ynelc kulforrásából tsatornálcon певца!

vén oda', örvendeztetö моды“! ömlik еду’

márvânymedentzèhe, ’s inné: еду kerekded hádba.

Ezen hut Hul'lós Mátyás Rirálynalx, kinek mung

l‘ája mind ezen épíiletek, mellyelsröl beszèllek,

Magyarok esme'rete. Z ‘



parantsolatjából, midön gyözedelmî pompát lar

tana, Цены, és a’ mint az Eldödöhtôlérlettem,

majd fejérrel, majd veressel áradozott, fenn a’

hegynek tövéböl tsatornákra meslerségesen bo

tsáltalván. Ilt szplsott a’ Hirály tavaszszal a' ve

ròfènyen a’ mosolygó` viràglok hözt; nyárou a’

A hives Szellön tartózkodni, ’s ebédlen‘i; riémelIy

L01' а’ höveteket is 'meghallgatni, ’s nèkiek $618

lelel ММ. Emleg‘elili azon néhai nevetsèges, ’s

egyszersmind emlèhezetes dolgot, melly ezen a',

hely'en törtènl vala. A' Törökölmek nèmelly ‘kö

Avelje ,.midön, a" mint szohásv, a’ Hirâly Идут-1

Embereilöl a’ Várnsból az-Udvarba. v'ezettelnék

hövetsègénèk el_öadàsa végett; és aïlsapuhan, а"

lmnuét egyenes látás esik a'függö Udvarha, egy

lnevessè megállolt, elńèzyeén azon helynek hiessé

Её‘ , ’s gyönyörüségét, ès mind az'a1só,‘ mind a'

felsö Udvarba-n , hol a’ Hirály vala, a’ selyem,

ezüst ,’s aranyból készííltt öltözetben, és na'gyobb

rèszént, mint a’ mi Magyarainkńak szolcása, vil

logóövehkel, Lardolœhal, ’s aranylàntzohhal éke

síiltt> Udvariaknah tàméntalan sohaságát; egyszer

re olly álmélhodás, és rémíilës dobbanlotla volt

meg, hogy egèsz laövelségét elfeléjtepé; midöll

pedig a’ grádilson felment vplna a’Hiràly eleibe:

Enńek tehintetére ‚ М az ö mintegy vèrhen forgó

nagy szemeivel megrettentè az был пёгбйецшёв‘

inkàbb elfogta ötfet a: fèlelem, ugy hogy a’ hosz

вы: hallgatás ulánn is; пещ tudna egyebet mun

да'пйЧ mint! Höszönlia’Tsászár! Röszönti a' ‘Гай

szár! Hil_~midön kérdezné a’ Hirály: hát tovább'

mit aharna? semmir` se felele. A' Hiràly illy sèm

mi emberneh elámultságát látván, a’ Löriilötlè

álló Fö Emberaíhez Гербы, топд‘чёп: Là-ssàtols,.

' minö barmoh L_ohoroljàk a"_mi_ hat‘árainhag, ’s
egyèb Reresztény- lì‘ejedelmel‘êtv a’ nyilvánsàgos

gqndadanság miau: de èn minlden tehexségem

/
u



l `-—( o V) a 555

mel azonn leszell, hogy‘megza'boláztatv'án ezen

barmok , ne liódorogjanak olly szabadon. Ha más

Fejedelmek il~1,_'a’ tunyaságot, ’s a’ belsö egye

netlenségel‘et félretévén ‚ ugyan-ezt годам tse- y

lelœdni, jól fog menni a' Hereszle'nyeli' dolga

„Parantsolá o_szt'án; hogy Инны‘ viszsza 5211116

'sara ezen kövelet, igy szóllván hozz'á': Eredj,

fujdki magadal, ’s térj eszedre! Több idö 11511‘

' tatva ’viszszahival'a бы: a’ Hirál ’ monda'nèlài:
’ Í ‚ У эMenj baza, ’s jelentsdV meg az Uradnak, hogy

lu‘ildene mast, a’ hi eltudna'járni lcövetsègében.

Igy ö a’ Riràlytól fényes ajándélxokhal megajàn- y

délxoztatva ugyan, de ortza pirulàssal kéntele

nilteték viszszatérni.“ Látni ezen gyönyöríi je/:gy-ŕ

zésböl valamint а‘ Magyar Hirályi Palotának, ugy

a’ Mafgyau‘ Uri- öltözelnek álmèlhodtató méltósá.

gàt ugy annyira: hogy egy kevély napkeleti Ud`

vari F6 Eìnhernek esze' világát elvenné. De'hall

junk itten egy'l‘udóst a’ Frantz'iáll közzíil, a’ldk

majd egész Európál megvesztegeltnék a’ Modival .3

de a’ Magyar öltözetet ök is nagyra betsíili'k,

ugy hogy nem tsak több Begementjeilc , hanem.
FÖ Embereik is vill‘ognalx abban: az ("r'I'udósaokI

pedig, Barclay Jánosfaz'on Munkàjàhan, mellyet

Icon Animorum nèv alatt adahi ezerhat 5211211

zenharmadik esztendöhen, igy szóll a Magyar

öltözetröl: Vestitus hic egregie vírc îecet:

azaz: Ezen öllözet illeti jelesen a’derèk Einbe

rehet.

Azért azon Magyarok is , hik az Egyllâzì Hi

vatalra szent'eltettek, megtartották Nemzeti öl

tözetjel‘et; ugy hogy az Egyházi Törvénytöl Li

sza'bott sziníí., 'és hoszszusuìga lenne. az: és igy

bollàig érö fellele темы, ’s övvel dolmányt öl

töznènek magok'ra; làbaikon fekete tsizmát, vagy ‚

topányt; fejeiken pedig egyéb Atyjoklìjaikèhoz

hasonló kalpagot viselnénelc. A’ mi a’ mennlènels, -

Z2
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’s dolmanyn'ah hoszszusagát illet'i: azfohat 'a'y hai

’ d_ani Magyaroh, hivált az éltesehbeh többnyire'

majdv térdig' szahottanhordoztah volt. A’topanyt

is, melly ha hitsiny volt, topanyhanah nevezö

dött, az idöhez hép'est, hiilönhhälönbféle szinneI

mindnyaion szerettèhviselni; a’ mintSzent lstván

I’tiràly’ sárga Topanyjaival mâinapig ditsehszih

az Ország, ’s azoh egyih èhessége a’ Magyar Ki

ralynah az ö meghoronáztatasahor. Ugyan ehhoŕ

vagyon az egèsz Nemzetneh is legfényesebhln

nepe , ugy hogy az ide tódult hiilföldieh bamul

va tsudaljàh a’ Fö Ma'gyarohnah Nemzeti éhessé

get. Maria Theresia Kir'alyné horonaztatásahori

Magyar diszeshedèsneh emléhezetèt hiilönösen'

fennhagyta Baró Amade Laszló, Мне!‘ egész öl
tözele aranyi'onállal vala hivarva , olly pompás-l

san, hogy villogása a’ verö fénnyel lâtszatnék
vetehedni. De öröm volt am meg Huszarjait ist

látni, a’ hihet maga ezen versehhel rajzola le :

Тайга ezer gombos Huszárìaim ‘(Май ,

A’ hih a verbungon elöttem штамп.

Hinehhìneh hard , és tarsoly az oldalán, '

\ Bogláros pantallér'lódinggal az vallan. ‘

`Nyoltz száz réf suitással tzifrázott ruhainh.

Tollas ‚ vagy bohrétás halpagioh, ’s-tsáhóiolt

Sárga hordoványból hészitett tsizmaioh,

Egy tallér nagyságu'pengö sarhantyújoh.

Igy nem нед a' Её Nemesség, hanem a’Te

Iehes Nemeseh is daliásan diszeshedneh Nemzeti

‚ öliözeije‘huel: ezehhez alhalmaztattah m'agohat

mindenhor- a’ Magyar Városi выдать , még' pe

_ .dig ugy ., hogy, valamintazoh , б!‘ is menté]eh.,`

dolmanyjoh., ’s övöh nagy eziist gombjaihat Nein

zettségröINemzett'ségre hagyna'h, gyiiriiiöhhel.`

едут: , mellyeh a’ vitézlô Nemessêgnèl olly цен‘

rñérdeheh szoh‘tah lenni, hogy azoh nem на!‘ he"

zeh éhessègére, hanem Ellensegeih ellen való ví:-t

l

o
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(1е1теаёзейге is szolgâlnánalvnéliiek. Igy ama’

nagyra ltermett H_unyadi László, Belgrádnak Fö

A»,IiQrmányòzója,ama Майн Gróf Tzillei Ulrili'vá

gásának az ö gyiiriijét vetette ellen ‚ ’s ‘ránthatta

èliardját вина!‘ levágására. A’ mezei Polgárok_ ада: mentébe , akár ködmenbe aliárdolœány sziir

b_e öltözl‘ödjenek , mindenlior megesmèrtetik Мр

gyarságjolsat; вы még ha pörén, ’s bqlskorosan

vân‘nali is. А’ Magyar öltözethez- tartozik a’.kuts«

ma is, és a’bagolysiiveg: amaz egészen {едем

juhhörböl, lgészül uprózsáls forman , de liarimásan,

's lelîlyegö ‘выпад; emez drága vnd börböl, mint

a' halpag , hanem alatsonyabban , és belöl is лб

ljös` bôrrel megbélelve, ’s ezen helseje alatso-I

nyabb a’ Larimajánál, melly oldalast szivformá

ra “Защиты, e’ felett öszvellaptsoltatih, az

ii'regètpedig еду, eziísltel, vagy arannyal liivar

rou bàrsonysziv éliesíli. Valamint a',Magyarolw

iól más Папины‘, _ugy ezelctöl a’ Magyarols ne

llàny darab ruhálsat ellxivántak, mint a’ lajhlit,

tàszlityrelilit, Марию‘, kullxát. Söt Jó’sef'l‘sà

szár alatt az Ország’ dolgai Német Nyelven men

vén, a’ Hazának majd minden Tiszljei Nemen-u

hàha öllözhödték volt; ‘Hanem' a' Magyar Szent

Horonának bazatérése ismét meguìitotta bennek`

a’ Magyar мы, ’s Матвей öltözetjelmek ieles

mèltóságát még' inlsàbb belsiillelytevelek: De a'

Frantzia háboru megént olly „шинам okozott,

hogy azt el nem lehet hallgatni., Hajok lenyìré

aèvel Ugyan semmi idegen szoliást se Мышей;

_ minthogy a’ Magyar Nemzet egyik rèsze , a’ Hu<

nok a’ Sziltyai földön is elszolxták nyirni hajoliat.

Hanem azt lehet tsudàlni: hogy, minelsutánna az

Anglnsolc felkaplálc a’ Magyar nadràgol, és azt

'felliil Törökösen szablàk volt, 's a’ Frantziàl'. is

felvßuèl‘; a’ Magyar-ok is igy hordoználl: mert
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az idegensêg mellett alltalmatlansá'got is olaoz az,

és a' Magyar deli termetet meghomályosltja. _

` А’ lvlagyar Fejérnépnelt hasonlóltéppen‘meg

'vagyon _Nemzeti öltözete, a’ mellyel èltes terme

f têhez ltèpest jelesltedik. Fô Nemes Leány'oh, vagy

Rigaszszonyolt, fejeltet‘öszvefüzött, ’s drága Lö

veltkel lciraltott,és gyöngypártával koszoruzott ha

jokltal szoliták éltesiteni; Nyalsoltat ig'az gyöngy

gyel, nemes ltöveltl‘el, eziístr, vagy aranylántz

tzal, ’s‘fìnom дышат; ВегеЬода! -gazdagon

ltivarrott Magyar `vállal, ’s nyáron patyolat'ing

ben Itarhötösen ‚ ès aranyperetzesen :, télen nyestes

rövid menteben ezííst` vagy arany munliára; 520“

nyáiolt’ alsó széle ezííst, vagy‘nranytsipltèvel pár

Lányozv’a, avagy e’ szerént hivarva tix’ndöltlik,

pillangós sárga, vagy pil-os tzipöjöliltel együtt;

hasonló èlsességíi /kötènyjeliet ragyog‘ó pártaöv»

шляпа dereltol‘hoz. Ezelitöl az Aszszonyságok

az igen illö 'feltete domhoru fökötövel, mintegy

ltoronàval, 'ltíilönböznelt, mellyet vìllogó rezgö,

` ’s aranyos Генуе] szoltott'mèltóságosítanì. A' Её:

Magyar Leányols ‚ és Aszszonyolt. is az ö tellelsé~

geh szerént szépen'magyarkodnalföltözetjeiltben:
vamaznlihan különös az; bogy bajokat hátul ёл

`\"е!‹бн’ёп , 's három águan hèfonván , liipàntliltáz
l'va lobogtatjàh bátokon; sainte иду fejeket drá

за pántlilcával, vagy gyöngypártával élaesltilt;

emezeh рейде‘ többnyire ~szèp ràfogósan (Пнев

lcerlnelt. De fonásban ., varrásban ‚ зШёзЬеп, fö

zèsben, és nem ‘зад а’ Fô Ватт, hanem a’köz-`

rendíi Feier-nep is~kíilönösdìtsèretet érdemel. A

'maznk'hitetszenelí az ö ruhàiikon; emezeltet pe'

ldig eléggé magasztaljálc az Idegenek is. Hiilönö

sen а" Кепуёг’, es Halátasíitèsben ugy jeleslced

` nek a’ Magyar Aszszonyolc , Воду az egész föld'

llu'llán ök legyenek ebben az elsölc. Ama’vig Ma

gyar Verselönk ‚ СецегёНв GrófGvadányi János
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szépen énekeli az Röz Magyar Vendégsêgel a’

Rontó Pálról irott Verseiben , mellyeknek еду

_ részê! ugy ragasztom ide, bogy azt megigyen

getvén,' tárgyamhoz erányosítanám , е’ szerént:

A' ió “вида aszszony több Amazonokat,

‘ШК jól sütni fözni tudnak , ollyanol‘sat,

Hiván, ugy mond: In van , valami szükségeaâ.

A’ Vendégnek légyen minden elégsèges.

— Tüs't'ént ezek'böven èl is készítettek, '

Af legiobb izléshez mindfent igyezgettek.

Süttöttek elöször gyönyörü tzipókat,

Peretzet, родины, rostás шамана».

Soit kosárt,v tornyoztak танков kalátsokkal,

Fodros herötzé'kkel, liktáros fánkokkal,

Több telmöt tetéztek káposztáe rétessel, i

‘ Turóval, kaporral me rakótt bélyessel. ‘

Mindenképpen osztán az ét ekhez ‘так; "

- Hogy ízek Vió légyen, gondosan vigyáztak.

A’ tehénhus lêvben föztek hat gúr .tikot;

_ A’ hushoa „шаман többféle mártékof.

' Mind a’ Holosvári., mind haidu mind tölgött,y

Mind Hapros Háposzta iól elkészitödött.

двоим] mindnyáian énekre fakadván,

 Felettébb tapsoltals, naÍgy örömmel mondván:

Oh áldott Háposzta, Paraditsom hozta! _

i ` Áldott, a’ ki eztet lcolbászszal foldozta.

Hiyántatta magàt a’I szép sonkás mátsih ,

Melly torkon ugy tsuszik , mint az нажми ts'i'k.

Tál‘konynyai a’ bárányt helyén `hetsim'xltáh;

Tzitronnal, a’ tsihét igen iòl találták.

Boriu fö"teifeles szép zsemle kqtzkával

Hésziìlt, 's а’ disznó Ш etzétes tormával

Ludas Hááa is volt; tsirk‘ék нищеты;

Hét pár kövér kátsa mézes barna Iével.

Drá a füszerszámnak nem volt kiméllése,

ugy az inynek lenne nagyobb inîerlése.

Igy a’ sülttek eránt szinte serénykedne z

Hogy ezek mind szemnek mind száinak tessenek.

Az ökörneh feiér, ’s` v_ese petsenyéie ‚

Nyárson вы‘, és roston annah vßtretzéje.>

A’ pulykáknak szölös kenyérrel begyeket

Mégtömték, ugy ósztánß‘ütötték ezeket.

Süitt ludak, malatzok, gyenge bori'u такой,

Rétze'k, Pávák voltak ,_înint a' szép virágok.

\
.
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Hi gyözné számlálni; mi volt még‘ több illyen?

Maid 'legiobban tetsz'ett a’ Hatona bèlyei.

Hoszszu két ‚мыши‘ leülvén a’ Népek: .

' Ehez a’ derékek; amall'oz'a’szépek.

Öket a’ Vig Gazda egyaránt iól tanja,

Sokféle borával Vigan kinálg'atia.

Sip, hegedü zengvén , tántzba kerekednek‘

Dali lejtözéssel, vátig ieleskeglnek.

ltt ugy'villog éke a’ Magyar гимна“; A

Mint tündöklik fénye az arany almanak.

VI, s'z‘A н А_$ z.

А’ Magyár Vite'zse'gröl.

A’ Наташе!" származásalior valamint egyik

ей, másih атм a' Tartomán‘yt fnglalta el ца

'badon maga'l-Iaz'ájának; ugy azutánn annali meg

tartasära egyéb Nemzet’ liirelgesztésével tellyes

ig'azsága “На, ugy hogy az azt megsértö Nem

яме‘ fegyveres hatalòmmal hirhatná az elégté

teh-e; vagy egészen hatalma alá hóditbatná. In

nét ваше!!!" oszlán а‘ Ha'ióna àllapot, és vitézs'ég.

Elsök voltak ebben a’S'zittyai Hunyok, ama’ré

gi Magyarok ‚ Likröl bizonyitja a’ História: hogy

a’„vélel¢ vetelcedô Egyip‘tomiakat sebes ‘нравиш

Ьа! megloholván, ÖL `nyerlék el a’hadban a'leg

elsö dîadalmat. Annyira is nevekedett osztán

tsolnánalc.` Еду rèsze ennelc~ a' Heresztény Világ'

574. E,három száz hetvennegyedik esztendejélien Юга!

omolván a' Thanaisou, egész Európát megreuenf

telle Balamber’ vezér'lése На", ’s azon folyótól;
es a' feliele tengertöl fogva Ratìsboiriáíg elfog

МПа; és Еду ezen Lies Pannóniának máx' alilmr

Urává lett vala. Gratìamls Bómai Tsászár, hogy

Birodalmától elfordltaná a’veszedelmet , ezenVi

из; Nemzet ellen ama’ nagy Hadivezèrt , Theo

dóziust, МПа Li Spanyol Országból, a‘lii Буй

hatalmok; hogy majd egész Ásiában ôlc ‘paran’ ’
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zedelmes'fegyverével gátot vete ugyan a’ Hunynk

diadalma’rfolyàsánalc; de a' 115521105 Ьё1ю55ёЁе1

ага011у51 kelle nèllie azul/.hal megszerezni. Ezen

adóval, ugy 15 та8511о2 édesltelte azolmak em- .f ‚

hersèga, hogy néld m'ár'mint Tsászárnak _Rara

ton Hirály-ìok alatt, a’ Li amannak három száz 387,1?,

nyoltzvanI hetedikbenrhövelllezéït, basznos sege

dèlmerteuenek'Mahszimus., és'Eugenius meg..

zaholázására. Ulrlin nègy századilsban felsc'gesit

tetvèn a'SziItyai Hìràlysággal ‚ `hasonló ember

séggel viseltetett Arlu'ulius Bon-lai ~Tsászárhoz,

.lxinek hérésére az ellene pártot ütölt Надйеиёвь

jét Gajnát lehartzolta ‚ ’5 partos fejétöl megl‘osz

tolta, Utánna nègy száz tizen egyedillben Ben

degutz nyerte el a’ Rirályságot, a’ kinek vala

‘пену nevezetes diadalmáról nem tudósít 4ugyan

Íbenníinhet a’ História: de hogy a'l‘laditudomány~

1102 jól értett légyen , az ö FijánakAttllànalf. ne

.velésèvel eléggè megbizonyitotta. Eat, mint

.,Gyerlìötzét, négy száz -huszon nyoltz’adikhan tör- 42e. E,

.tènt halàlal‘or hét Testvérjeire :. Gldárra, ésBu

hásra hiz‘ta vqlt. 'Amaz a'Bu'rgundusols ellen ols

talanul viseltt hadalßozásában elesvén , négy száz

Illal'mintzallildmn, osztán „Buhás Lormányozta a’

`,Hunyols’BirQ_dalmál igen nagy emherséggel. En'- ’

nek köszönhette ama’.hires Romai Hadivezér is.

Ecius, hogy ötet Valéntiniánus napnyugoti Во- ‘
mai Tsászár ismél llegyelmèbe vette légyen. A’y

naplceleti Bomai Birodalmat is , melly a’ szöve

tsèg szerènt három száz ötven font aranyot tar

tozoll nél‘ie adóznil- elöhh, mintsem fegyverî

jussal élne ellene; Esla laövetje által meginteue,

hogy a' 52111уа1В11‘011а1011110111022111 pártolt Nem

zetelœt magához ne fogadná. De, a’midön ezek

ellen készltené' fegyverét5 a’ halálvêgét 521111551

la vilèzlledô életènek.

/
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_ Attila tehât ‘Ах-6526 ifjusagâhan teli а’ vitl'lz

‚ ség’ tiizével’i’elveszi i'ejéreAtyjánah Bendegutz

nah Кон-отчёт, ’s elòl all az ö Katona Nemzetè

434' E- пей vezérlèsere nég-y száz'h’armintz negyedih Евг

аепдбьеп, ’s az ô öreg Bátyjánah Ruhàsnah hadi

intèzetét azonnal végrehajtja. Mert ezen tiizröl

pattant И)" Királynah I'egyverétôl tartván a’ Kon

stàntzinàpolyi Начат. siete a’ Béhehövetehet hoz.

za hiildeni. Márgos Városában a’Duna jehh part

ján ‘дн-[М öhet a’ Szittyai höveteh, kik Nemze

ti szohassoh szerênt a’Városon hiviil lóhatan fog..

tah a’ tanátshozáshoz. A' R’omai höveteh is, nem

aharván alábhvalóh ‘lenni, lóra iilteh, ’s u y ta.

ynatshoztah a’ béhesség’ dolgaban, melly МПа’
aharatjára igy leve meg:l „Minden Szökevènye

het, még a’ hih regenten szöhteh is volt altal ,

a’ Komai Foglyohhal egyiitt , a’ hih a’ váltság'

Ieiizetèse nélhîil hazatérteh, viszszaadjáh a’ Ro

maiah; vagy mindegyih Komai Fogolyèrt azoh

nah , hih öhet a’ hadban elfogtáh volt , nyoltz ara

nyot Íìzesseneh; а" B_omaiah ‘az' ollyan idegen

Nemzettel, mellyneh haboruja volna a’ Hunyoh

hal, ne tartsanah. A’ hereshedéseh egyarant, es

hatorságosan ii`zettesseneh a’ Komaiah ‚ és Hunyoh

‘hözöth A’ Szövetségeh helyhen maradjanah, és

megtartassanah, ůgy hogy a’Hunyoh’ Kiràlyjai

nah esztendönhént Нет három szaz ötven, mint
l eddig, hanem hét száz font aranyot`fizessen`eh

adóban a’ Hom‘aîah.“ Illy hatalmasan ценен bé

hesség mindenfelé elterjesztette\Attila' Nevèt:

azért Honória , Valentiníánus Homai 'l‘saszarnah

Нива, azonn esenhedett,` hogy vél’e öszveháza

sodhatnèh. Attila azonban inháhb a’ Hadi ditsös

sèggel hivanhozéh nagyohbodni: még is alazta

diadalmas fegyverével mind a’nap‘heleti, mind a’

napnyugoti'liomai'Birodalm-at.; és Еду meg is

nyerte , hogy a` vilag legnevezelesebb Uralho



' “--( о )-— збз

ôóji liözziil ö volna az egyili. Ama` hires Kata

launi iitközet felöl, mellyet Atv4ila`Frantzia Ulf

szágban teve a’ napnyugoti Romai Bitodalommal,

' az lrólc többnyire azt àllilják , hogy itten а’Во

rnaiahé lett, volna a’ gyözedelem: de enneh vol

ialwppen való-megviagàlàsa mas' Ныне: szíil a’

jòl gonëfollmdó elmèben. Mèltó'tehàt ezt` kör

' nyülallásasari elöarlńi; hogy magàból‘ вашем a'

dulognah veleje.
l Valentiniànus napnyugoti lï'aomai> Tsászár ,

hogy Attilálól békèvel maradhatna , már ez elôtt

tiz eszl'endövel- nem lievès pènz adás тент! а’

Romai Hadisereg’ Vezéri 'Pimlájával tiszteltemeg

ötet: de minthogy Genzerìlr, а` Vandalok' Ki`

rályja, töbh lxèrèsehhel untalnámaga segitségé

re azon Bomaiali ellen; Menyaszsznnya Honória

is nem sziint meg azon esenlcedeslöl, hogy véle

llázasságra lxelvèn , Avenne Vlellyes hatalmába azon

napnyugoti Romai Birrodalmal: megindult Attila

nem tsah Nemzeti Vitèzeivel , hanem a* nélii meg-`

hódolt Népelilœl is., ’slmint »a’menyliövelxliel сег

lies felhö, иду nyomult napnyugm felé ‚ ’s egész

Európát megdöbbentene. Állalhelvén a’Rajnán,

hit-telen Frantzia Országha teapot;` ’s ennelc több

"ИКОНЫ, hog'yf'elôtte bézyàrni mell‘èszlettélc ka.

Ptliil‘at, lerontotta , I‘s feldulla: ‘ama’ hires Paris

Várpsát Sz. Genovèva'huzgó lcönyörgése mentelte
meg' ezen tiizes Hadnali ostoràtól. E1 танец ш

hát ellcöltözvén , Aurélia Városà ellen robannak

a’ Szittyai Vilèzeh. De innèt' is allxalmalosabb

helyre ‘Юта Seregét Attila', hogy az ellene nyo
muló Bomai Seregg‘el ldiaflalmasan megiilliözhes

sèlc‘. Медь" teliát a' Hatalauni tèrmezön ‚ ls az~

I Ellensêg’ szeme’ látt‘âra tsata renclbeszédi gyözni

szohott Vitézeit, иду hogy eg’yils szárnyàra Va

]emiriI-lirál‘yt az ö (kztrogottusaival, a’másikra

Ardarilc Hiràlyt az ÖvGepidàjìval, rendelné, Ina-Í,
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да pedig az’ ö Nemzetèvel, mint a'lladì sereg'

ereiével, al közepét foglalja.el, bogy., mint Ki

_rályolc’ Hirályja ugy mond Jprnandes mindenek. ‘

felett, ësmindnyájárólgondosltodna. A'llomai

almál a’ jobh szarnyon Theudoriltllirály az ö Vi

`zigottusaival; bal szárnyon'Ecius Romai Vezêr

a’ Romaialtlsal; Löz'épen Szangibán Hiràly az ö

Alánjaival helyheztetödött volt. Mindenik Tabor

szinte fiistölgött az egymás ellen felforrott mé

'.regtöl: mindazàltal a’ napnals {зад Lilentzedik Y

lfóràján vete Моды; а’ midön Attila parantsnlná
удивят!‘ ¢V bogy foglaljalt-el a' mezöneh dombo~

sát: deïebben meg‘elöztettek Eciustól, lsiA a` fe

léje fellöreliedö Szittyaialtat viszszanyomta volt.

Elflmr igyszólla Vitézeilnez Attila: „Annyi Nem- `

z'etedlten vett gyözedelmelt, ’s a’ Vilàgnak elnyo

.mattatása utárnn ha. megtoppadtnk, helytelennek

állítani ‚ bogy titeket, mint a’ Vitézi dolgoltban

gyaltorlottlanolcat, szóval buzdítsalak. Az új Ve~

zernél, és a’ tapasztalatlan »Hadiseregnélvagyon

ennek helye. Mi tehát bátran rohanjunk az Е!

lensègre= mindenkor,-r bátrabbak azon, a’ hik kez

dik a’hartzot. Nem tsalatltozom meg a’törtènet

ben: itt a'mezë, mellyet nékiinlc annyi szerentsék

igen-tek volt. En „то“. elöször nyilai'mat az EL

.lensègre : a' Ш Attila’ hartzolâsaltor átsorogllali»

nintsen abban Szittyai lèlelf. „Annaliutànna a’

napnak И! entzedilt óráján ‚ mint a’ villám, Ugy

Барон Attila az Ellenségre'az ö Íelbuzdult Vi

tèzeivel ‚ 's rettenetesen emésztette azt:' de ez iS

heményen állott ellene, иду bogy mind a’ .hèt

rèszröl igen számosan fos’ztatnánalnmeg êLetehtöl;

a’ kik köztt vala a’ Vizígottols’ Rirályia i5', Theo’

dorik. MairÍ setéteůett az éitszalm.,Y mêg mind

f

szórtzík egymásra a’ halált a’ viasltodó seregelt.h

Attila; mint gondos Hadivezér', bogy a’ setètseg

bódulàsba ne Ь)!“ Seregêt, а’ l/.aszás szelterelflael \
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„агентам; táborba vezeue au, u'gy'mindazâl;

tal, bogy Lörülötte is erös örizetet rendelne,

_Azonban az 'Ellensègneli nem egy bódulást olio

'zott a’ setétsèg: mert az eleaetg Thrleodo'rili нашу‘

fija 'I‘hfirismund azt gondolván, bogy maga sere.

gehe: ragaszliodna, ugy mond Jornandes, az El..

lensèg’ taborához akadott а’ nagy-'setétsé’gben¿ I

’s lovàról letsapatott vala; 'mindazàhal az ö hiv

Emberei által ldmeneliedett. Ecius hasonlóhép

pen, ugymond az emlitett Iró, az éjtszakai zava.

rodàshan az övéitöl elszalladván , az Ellensèg` hö.
zött' holynnga, vègre maga Atáiboràhoz jutván,

egèsz éjtszaha paizsolilml bèfedve hunyászkodolt

vala. Ezek i‘gy lévén, nyilván lsitetszik: [nelly

' helylelenül tulajdonitja ezen Iró a'Bomai Armá

dának’a’ gyözede'lmet, mondyvàn Atilàról 3 ,.‚ Fegy

vereit zörgetvén ‚‚- fuvatta a’ “тьмы, ’s roba

nással fenyegeu'àdzön,v (нём а’ Vadász dàrdáya'l

szorongatlatott Oroszlány, eljárván a’ barlang'

nyilásaii , se nem mérèszlsedil'. lliszállani , se meg`
nem szx'inik a’ szomszêdságot retlegtetni: lgy a’A

leghadahozóbb Hirály bêreliesztve zavarja vala

meggyözôjir.“ Hololt ugyan ezen labor harsngâs

sal mutatta Li Atila hajnoliilelliét , l’s lcèszsègét a'

‚ viadalra, Mert a’ Мне!‘ szivélelfogm a'félelem‘,

meghuzza az "пазы, valamint Eeius a' v paizsok

alatt meghuzta volt. De másnap ‚ ugymond Jor'-v —

nandqs, {зад elnézte Atila, midön a' ‘Латвией

az ö elesett Rirályjokat a" holtak seregèben feline..

tesnèk ‚ ’s eltemetnêli. Am azt is hallotta , melly

Leservesen sirnáuak azçh : azen nem bogy (Ы! vo|`

’ na tôlök ‚ banem inlláhb, mint emberséges Ember,

megszánta vala ölœt. Láua a’ nag-y штат is a’

holtt мамы bélepve, ’s шить vérétöl az ott>

folyó vizel megáradva: тег! maga Jqrnandes is a’

hèt `ŕèszröl elesttek' számát száz hatvan ö! ezerre

teszi; Idatius ринг azón idö tâji Spanyol Piispöls,"

l .



452. E,

J

566

liözel majd három száz ezerre. Attila akarván'tuò

ni a` dolognak miben lètèl; elllsutallott elóle az El.

lenség, 's azon Tartomáńyt sza-had bilolására hagy.

ta volt. Ri is több Vàrosolmali'lerontásavaL ’s fel
dulásával hagyla от" diadalmának jeleit y; es Vilé

zeit a` soli dràga nyereséggel megraliodva yezevtle

hazaT hogy 'velek megujult eröwfel rontson ‚под

Romai Birodalomba’, és ezt,f Honórliával egyiilt

magá‘évá tegye. A` идущим: négy szaz ötven..

liettödilf esztendöben fel is liereliedett az> ö erög

Armádâjával', 's egyenesen a’ Birodalom Fejvnek

Bomanali шпон. Mihelyest ezen «дышать hi.

re behalot’t volt Olaszországba ; nem lievesel döb

о г‘ )_

-bene meg Valenliniánus 'Í‘sászárz azéri a’Frioli

havasolihoz ‚ mellyelien,altalvàg` az ut О)“: Ог

szàgba ‚ liatonasàgol rentlele; Alwileál min'd tor

nyoklial ‚ mind~éléssel, mind Fegyvereselilsel meg'

нашем; : így a’többí Városoh eránt is gondos

Моды!- Eciustlìoma Városa’ oltalmazására ennek

környéliòbe szállitotta nagy Ármádával; maga pe

dig` hevelte volt шага! a’ Városba. Attila azonban

általliölßözvén a’ havaspn, elugratla utjàból az oda

'rendeltt Bomai Serelget, és Akvileára rohani ha

talmas Táborával: hanem ern'nek erôsségénèl annyi

ra megaliadl volt ‚ hogy Vitézei màr zúgolódui kez

deneneh.. Làìván elilior Attila onnét .liilali-'Iro-dni

a' gólyáliat ‚ mint èlesI eszii Férjfiú , ,ig‘y szóll Ra-v

tonájìhoz: Nézzétek a’ jövcndöliröl gondos ‘чада

raliat, milcént höltlöznek И а’ Városból, melly
majclan öszverontándó volna. 'l'iistént nélci esili Vi-y

tèzeivel, ugymond Зоя-панды. Havennai ‘Píispök 5

"s tsak khamar beomlanak a’ Városba, rpuszmitj'llí,l
dulják, ’s anvnyira öszveromjákazt , hog‘y alig

látszanék annalihelye is. Megreltenvén erre` azon

Földnek nèpei, elszaladtah reszént a’ iengeri szi

getelibe, a’ liol oszlán Veléncze Városàt èpitet

teli', részént a’ hegyek liözzé. Attila pedìg az‘Q
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gyôzeäelme‘s иным‘ rendre döntötte, ’s fosz.

muaaz Olasz elles ‘Ни-свода! , mellyek liözt neve

' zetesebheh a' Pó vizen innen: Padua, Veróna,

‘Mantua , Hremona ‚ Bergamo , Homo , Milano ‚

Pàvia' ‚ Turin. ` Pó vizén túl , Placenlzia ‚ Parma ‚
Reggio. Illy mordonliodása liözbenis megliegyel

meze Mutihna Városának az ö Piispölie Szent Gemi

niánus liérésére; valamint a` liözelehb mult eszten

dön Franlzia Országban Trélia Városanak az она

ni Píispöli Szent Lupus’ könyörgésére: osztán af

Pó vizen viszszaszàllilolta Hadiseregèt , 's ugyan a’

Pó ‚ és Mincius folyò mellett tábort vere, hogy

bátorságosabh intézést tehessen Róma ellen. Va.

lentinìánus Tsászárngyan ide küldölle hoz'zá en

gesztelö Hövetjeit ‚ а’ lcilmel'. Feje vala ama' nagy

höllsessêgů Заем Leó Papa: Ez az öszivrehaló

szóllalmatosságával bêlœsségre‘birla ugyan Ani.

lat, de ugy; hogy ujolag adózásra kötelezné ma

gat nelci'e ama’ Világ’ liódító Róma. Jól megldntse

zel-t Vitézeivel haz'atérvên ‚ 1|‹1Н‹6 Menyaszszonyá

val Самом menyegzöje állal lsivánta :neg inkább

megörvendeztetni roppant Birodalmát :hanemezt

azon öx‘öm’l éìtszaliáján történt hìrtelen halálával "

váiig megszomorította volt , torkára omolván ma

gàtól az ö vere , négy száz ötvennegyedik eszçen

‘döbem MínlhogyAtyja az ö ufólsó rendelésével

доживет alá hizla volt ötet: általláfhatni ‚ hogy

ezen gondviselés alá jutoltalior nexn volt ö idösebb

tizenhat esztendösnêl._ Tehát nem tsak лёг-Ъ“

зйоппёёу esztendöt  mint némellyeliírjáli- nem

èrt gde mivel Бай husz ~esztendeig országlott ‚ а’

пеаучепьецёс se haladta meg élelèvel.

Ilözépszerii , zömöls пятый, széles melyjii ,

душ-з tel'ß'ingetèsü, ’s a’ hadaliozásra termett Féri

ñú vala О: ezt elegge meg is esmértetle a` Vilag

gal azonrenentö. ёуёгедытей állal 7 а’ mellyek

kel hasonlilhalatlan Birodalm'at вине". Meri ан

‚454- Е.
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а’ Volga Aziai nagy folyó , a’ мы‘, Balthî , Ad.

ria', es a’ nagy Oceani tengereh hataroztah: `s e’

felett mind a’ het Római Birodalom _adózni Миша;

leníttetett nèhie. Azert, ugymond Jornandes, a’

Huny Nemzetben a’ legjelesehb Lovagoh ezen ila-->

talrnas Királynnh hóltt 'I'estènèl siralmasan спецы

éneheltèh: ‚‚ Attila , Mundzuch’ Fija , a’ Hunyoh

nah legnevezetesebb Kiralya , ’s legerösehh Нет.

zeteh’ Ura., a’ hi mind eddig hallatlan'hatalommal

magaa’ Szittyai , es Nemet Országohat birta volt;

es Róma Varosánah mind a’ het Birodalmát , еще“

neh Vàrosait elfoglalván , megre'ttentette , ’s hö

nyörgéssel megengeszteltetven , tölöh esztendôn

hent adót veve. (“Ежи hatalmat \hizonyitottáh a’

Hunyoh az ö arany, eziist, _és vas hltrmow Kopor

sójavahmellyben бы: nagy szomorusággahde egy

szersmind igen lfenyea pompaval eltemettéh vale.

Attila’ Штатам! annyira megszahadozott

nz ö rettentö Birodalma is, hogy {зад a’Tanais’ taj

jéhan, Europa, es Azia’szelen maradhatott meg`

erös lahon. Mert az ö Fijai: Ellah: вещания :‚’

es “наш; azon roppant‘Birodalmon tanatstalanúl'

osztozván egyenetlenségbe hozódtah egymás el

len. Ezen alhalmatossaggal elven. a’ meghódit'ott

Nemzeteh , magohat rendre hiiitötteh a’ Huny Bi'

rodalom alól. Ardarih а‘ Gepidah’Kiralyja ‚ van

‘сыпи az elsö, a’ hi, èszre nem vetetödvèn, ugy

‚Барон a’ Hunyohra, hogy Ellahot, a’ hiv Atyja'

élteben mar az Ahatziroh’Kiralyja `vala , elejtven ,'

gyözede'lmet venne azohon. Valamir Kiralyjoh

alatt hasonlóheppen pártoshodvan a` Gottoh', a’

Hunyohat a' fehete tengerhez szoritottáh volt а‘ _

Duna’baljan. Mindazaltal a’ Szittyai 4vitezseg hi

nem hiilt belôlöh: тег!` hogy nègy s_záz ötvenhe-‘

457.3 tedihben, ugymond Prishus, az ö Köv’etség'íek

megve'ttetett vala Leo Tsaszártól Koastantzina-y

polyhan , hadat inditottah ez ellen Dengesits Feje

delem
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¿elem alatt.v De a’ Görögöli’ vtselt vetvén néllielc ,

gyözedelmeslœdteli парой. Osztán pedig tizenlcèt

esztendö mulva~ meg4 nag`yobb laeleptzebe estek

Thráciáhan; holott ezen bátorszívii Fejedelem is

lefejeztetett, és, ugyniond Marcellinus Comes ‚

а‘ Hunyoli' Rirályjánali, Attila’ Fijának Dengi

zitsnek a’ feje Honstántzinápolyha vitetett.

Irnatsra szálla tehát mar most egyedül maga.

ra a' Hirályi gondosliodás ezen meghanyatlott ‘$111:

tyai Birodalomban: a' ki ezt olly karba is helyhez

tette a’ Tanaisnah innensö, és tulsó vidélcein ‚

hogy mind a’ tölök elpártoltt Nemzetelmek ‚ mind

а’ В0та1В11-ода1отпа1‹ félelmère volna; вы meg

a’Persáknak is. Mert ‚ ugymond Prolcópius ‚ egy

derek Görög Iró JustinianusTsászár idètt, hogy

azon Hunyok, ámbar sok ajándéliolxat vennének

a’Tsászártól ‚ meg nem szíinnekmindazáltal ennek

Tartományjain kalózolnì , àltalllelvén a'Dunän,

egyszersmind Barátjai , ès Ellenségei a’y Romaiak

пай. Ugyan ez idönelc környiilállásai mutatiàk,`

hogy Irnatsnak Fijai voltanak Huturgur ‚ és Utur

gur, ~a’ kik azon Birodalmat иду osztották fel ma*

gok lcözött , hogy ‘при a‘Thanaison innen , emez

` azon túl nralkodnèll. Igy bizonyit erröl az említett

» `116: „Hajdan országlott itten ‚ а’ hineh két'Fiiai

“так ‚ е3у11‹ Uturgur ., másils Каин-5111‘ nèvvel.

Meghalván az Atyjok , megosztoztalx az Orszâgon,

’s magolxról nevezték Ala-ttvalójiliat : innèt most

is máeok Uturgurolmak; màsok Ruturgurolmak

hivattatnali. “ Az Uturguroll.’ hatalma' alatt lévö

Gottok arra vevèk alattomban Justinianus Tsászárt

a’ Romai Birodalom’ haszna vègett , hogy azon Vi

tèz Nemzetet egyenetlenségbehozná,ajándékolikal

az Utnrgurokat a’ Huturgnrok ellen tàmasztván.

Aziából itt terem azonban a’ második 11116

vetelbeli Hu'ny Magyarság Avarnevezettel ‚ ’s öt 557. E»

száz ötvenlnetedilxben liövetséget lsiild Justinianus

Magyarolf esme'rete. A a

i
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Tsászárhozì a’ mellynek Feje Bandits nevezetií va

1a ‚ Щ, ugymond Menánder Görög Iró, i'gy szóllott

а‘ Tsászárhoz,: „ Jel'en vagyon , таза“ пёШ ajánl

ván ‚ а’ mìndenek felett legerösebl), éslegnépe

.sebb Nemzet , az Aval-ok tudniillik ‚. az emberelt- l.

neltgyôzhetetlen ‚ ès lehartzolhatatlan neme , ШК

az ö minden Ellenségeit elverhetilt; és Будды-195161 `

. ltiemesztlletilt. Nèlsi legnagyobb hasznára valilt, a'

hadra vèlek öszvetársalltodni , ’s bennek legiohh

„выведет nyerni, és szeŕezni: a’lnik mindazáltal

nem más íiríigy alatt lesznek jó szivvel a’Romai

Hözönséghez, hanemha drága ajândélmkltal, esz

tendönliéntvalólìzetésekltel, és laltasblu-a tex-mé

y Цену Tartománnyal aiàude'ltoztatnânal: meg.“ Jus

tìnianus inltàbb is тащить: Nemzet’ 'alcarat

jàra állani , mintsem vele fegyverreltelni, meg

n em gondolván; bogy ezen szövetséghöl mêg na

gyobb ltára követlieznélc utóbb a' Romai Biroda

lomnalc; annál gondolatlanabhúl indította öltet a’

Ilnturguroltellen. Мех‘! osztán ezeltlœl, `mint Nem..

zetielnbeliel‘lœl , szorosabban egyesíilvén , még

' ‹ erösebbelt lettek a’ßomaiak ellen : holott azok ma

вод is több ízben megrettegtettek Honstántziná

polyt. Söt a’ ltövetltevzett б! száz ötven nyoltzban ‚

ugymond Agathias azon idöbeli hires Görög His

torilms ,° ,‚ Zamergán a’ Hunyoltnalt ‚ ltilc Hdtrigu
roltnak mondatnalt ‚ Fejedelme , midön a’ vizen és

szàrazoh temêrdek Lovasságotvezetett volna által ,
igen‘ltlönnyen bêha'tolt a’ Ilómai Bir'odalomba 

’Thráciába „мыши pedŕg megoszlván Hadisere

gèt,ennel« egy részét GörögOrszágba; másiltát Ker

zonba lu'ildötte volt  maga pedig’hét ezer Lova

goltltalegyenesen Honslàntzinápolynak es'vèn , en

nek földjét pusztította. “ I'nnen látni; bogy Atti#

la’ Maradélia , ’s Nèpe áz~Avarol«l idejötte útán is

megtartotta lég'yen uralltodò liatalmá't,` qs ezt el

nem nyolmák под; ámbár a’ mint aq Magyarolt’

Históriájában elöadtult„ ugy elhatalmaztak ölt it



\ \ ——( o )- Y m1 f

' un, bogy egész Európa félné öket, ’s a’Romaì

Birodalomis adózna nékiek. Utób'b pedig azon

Doni Hunyok’ hatalmáha esteneli. Манеж!‘ . va

laminla’ Huny Ruturgur, Пан-дат, Каин‘ , Sza
.hir ‚ Patzinyak , Turk , ugy aq Mogyer, és Magyar

nevezel alan niindenkor vitézíil uralliodlak a’ D0.

ni Birodalomb'an; Heraklius napkeleti Romai Tsá- \

szár ugyan azérfezekliel vete szövetséget hat ввёл: 626, E._ .

huszon hatodiliban a’ Persák ellen ‚ ’s nagy выйт

mal mentek'segitségére, midön az Аню!‘ azon
Persfàlilial egyíitt ostromolnàk az ö Biro‘dalmát. A"

Razarolc.l ugymond Theophanes, általrontván'a’

Huapi lcapulxon‘, heomlanak Реж-Шин, éa Ziebel

Vezér alatt, a’ lli második vala a' Hagan utánn a’

Mè'ltóságbnn , Adreg , ‘аду Media Tartományjába

hatnak 5 alcármeri‘e'menének pedig, rabságra bány

jáh a’ Persálsat, ‘Ниже! «emèsztik a’ ‘Их-свода! és

Falullat, - Azonban a` Tsászár Lazillából lliindul

ván, hozzájoh menni , 's eleilibe járulni sietett.

Minekutánna mind a' Vezér , mind a’ Turk Нам“

reg mèlységes. Itiszteletèt megtettevolna :, _ Ziebel.

_maga fiját, Мне!‘ аЫюг pelyhedzett az alla, a’ Тай

szárnah olla ajánlotta neg‘yven ezer vitèz .Férilialc

` ‘halg osztán нашем vala.“ Már elslxor мы“ mind

a’llazar , mind a’ Turk'nevezettel'hiresek ‘спад a’

Doni Hunyolc , a’ ШК ezenidöhen határosok чай

nak az Aziai Turkò'likal.

Ezen Tux-kok _Aziai Birodalomì-olnból a’Hej

»Lélclöl az ö Nemzeli Rolcònjail‘tól lliàzorlttalvan ‚.

ugyan ezen Doni Hunyolchoz nyorńattattak a’ nyol

tzadik ázázadnak hatodik tizeclièben. A' Doni Bi

rodalom 4tehàt még inkább megerösödött; és ту

szépen ‘Ах-51520!‘ azon idôben, midön nagy Hároly

Tsászár lerontá az‘Avaroliét. `Azèrt, ha egy Fe
jedelem 'alan eg‘yesítettèk volna' magokat , allfö

„шкода“ mind Aziában, mind Európában ymeg

nyerhetteli volna: de7 valamint nèv`vel, ugy or- _

A a 2

\
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szàglással is `ln'ilönözŕ‘nlteli ezen Szitlyaî Mag-ya.

год ,_ ugymint Кит-од ,` Patzinyaliok , és Tux-Loli:

innét oszlán itt is fegyverre lieltek egymás ellen.

A’Patzinyaliok ниша!‘ föliéppen azon atya-fiságla.

lan mordsággal , hogy а’ Turkokat meglámadván,

helyeliböl hiszoritanàli. Elilmr ket részre szìakad.

' Y tak ugyan ezelx; de .mindenilie mintegy ujolag'

szíiletett a` Hadivitézség‘re: ès igy egyik a’ Tö.

rök ‚ másik a’ Magyar Birodalmat ezel-zette (Пабы

mas fegyverével; mind eddig vitéziîl is oltalmazta,

meg весна utóbb leginliább egymás ellen, ’

АТшоз , a’ И Attila’ vérèböl származo'lt, melly

vitézíi'l szálla ide bé vîtéz'lö Magyarjaival.; ’s az _

ö Fija Árpád melly nagy Hadi o'liossággal Кое‘

lalta el ezen Magyar földet; éléggé lńtbatni ezen

könyvem’ elsö Részének neg‘yedik Szaliasszáhan :

a' midön nem tsak а’ Bolgároliat, Tótoliat, hanem

mind afnaplieleti, mind a’ napnyugoti roppant

Romai Birodalmat is megalázta volt. Azèrt olly

`  erös lábra állitotta ezen Magyar Országot,hogy

nem lehet azzal nem ditseliedni a’ Magyar Nem

имей. Ьшё: az akkori Magyarok azon pogány

törvény szerenl: hogy az erösebhé az igazság;

gyaliran'bèron‘toltak Nèmel, Fran‘tzia, (Пал,

_ Görög-"Orszàgolcbaz, ès ‘diaiialmasliodván azon

gazdag Nemzetelien, temérdek nyeresèggel `tér

tenek Hazàjoliba. Mert tsak выводы” Olasz
i 948.!E. Hirály днем; szaz negyvennyoltzadikban tiz vé

ka pénzzel vásárolta meg` tölölal a’bèkessèget.' A’

Törlénetiróh hét véres «ваты teszneli emlitést,

száz esztendö alan, а’ mellyelcben veszedelmesen

megvereltek a' Magyaroh , Merzeburgnál tudni

illik Zollán Feîedelem alatt; es Agosfänal Tali

sony' Fejedelemidéu: amabhan Henrik 'I‘sászár

ugy leve gyözedelmes, mivel a’Magyar 'Hafdise‘

. regneli liiílg‘invàlt részét tàmadhatla-meg; emebben

955, E, реф; kilent'zszáz ötvenötben azert lehete nyertes

I Ottó Tsászár, mert azon Hertzegeli, ai hik ö el
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len a' Magyaroliat hivlált volt segitségíil , ö hoz.

zá llaptsoltáli magoliat ‚ embereilikel egyiitt. Tar
tott is yô azutánn még inliàbb a’ Magyarolatól.;

azért mindenlcéppen azonn iparliodott, hogy vé

lek béliességb’en _lehessen : lya.' mint lá'thatni ezt e'

Nagy Ottó Tsászárnak azon Levelében, mellyet _

Piligrinus Ранг/1111 Рйзрбытба adott vala kilentz 97% E.

лёг ЬЫуепЬеЦёдШ esztendöben. y

Szent lstvàn Rirály a’ Békessèg"Fejedelmé

_ nek igaz hive léve'n , buzgó igyeliezettel iparlio

dott mindeneliliel a’ szent béliességet fenntartani:

de a’ Hitnek, ès a’ liözjónalc oltalmazására több ’

izben liéntelenittetett hadaliozni. Azt- az öFijá

hoz" Imréhez', intézett olitatásáhól tu‘djuli; hogy

adìl'îg там egéaz életét a’tàhorozásoliban, ’s ldi

lönbliiilönbféle Neinzeteli’ rohanàsai ellen viseltt _ .

h_adakozásoliban töltötte lègyen: а‘ ныдгааьы

mindazáltal a’ М: partos, Bupa ‚ ès Gyula, Vez-é

relineli letsepülésén liivül над а’ В_013ёг01‹0п, és

má‘sodili Konrad Romai Tsâszàron vett ditsö dia

dalmairól tudósl‘ttatunh nevezetesen. Tsudálatoa

dolqg valóban: hogy e'Szent Hirály annyi hàbo». `
‘ ruval terheltetvén, még yis az ö Magyar Vitez

Nemzetét az idvezítö Bomai Hatholilia Hitre 01‘.

tatliatta, ’s terithette; ’s egyszersmind olly sok

roppant Egyházi épîiletel¢et,_ ès Szentegyhàzalcat

állíthatott;v Igy, midôn az ö Magyarj'ainak $31

чеЬЬе‘ az Istenì Hitet beoltotta , a’ vitézsègre ter

lma‘ttsc'egjeliet is nagyobh jelességre стене; ugy

hogy tsak akkor vehetnèneli gyözedelmet rajtok `

Ellenségeilc, midôn vagy elárultattali; ‘газу ma

gok Едим lneghasonlottak volnánalc. Illy мото

ru esetre juttat‘ta ugyan ölset mindjárt e’ Szent

Rîrály utánn, Péternelc, és Sámuelnelc holdogta<

'lan orszàglása: de Andràs meglmronáztatván a'

Szent Котлы/211, valamint a’ Hatholika Hithen

egycsilette Magyarjait, ugy ezeliliel harmadik



Henrih Bomai Tsàszar’ hatalmashodasától-Test

verje Bela Hertzeg’ vezerlese alatt megszahadi

‘она Biro‘dalmat. A’ Magyarohnah a’Bomai 'Psa

а‘гь

szaron’vettezen gyözedelme иду megdohban- _

totta a’ szomszèd Nemzetehet, hogy Bela Kiraly
alatt minden lemherseggel viseltetneneh erantoh,

Szent Laszló orszaglasahor megtámadtah ugyan

а’ Kunoh három izben is a’ Magyarohat: de min

denhor szörnyen megverettetteh ezehtöl ezen Di

tsö Kiralyjohnah vezérlése alatt; её! meg az O

rosz'ohat is meghóditottáh diadalm'as fegyvereih

hel; minthogy a’eKunohat _ide által eresztetteh

Tartományjaihon. Illy-ditsöen foglalta elHorvàt

Orszagot is az ö vitezMagyarjaival Szent Laszló

Király; a’ hineh , és az ô Magyar Nemzeteneh vi

t'ezsege’ emle’getesevel Zengelt egesz Európa.

Azert ötet valasztottah a’ Karesztény Fejedelmeh

a' tölöh'àllított rappant Кем-дива Hadiseregneh

vezèrlesére a’ Mahometieh ellen , ‘hih ez вашу

ban foglaltah el a’Szent Földet: de ugyan ehhor,

midön azon‘szent hadra fegyverhezneh Sz. Laszló

' nz ö Magyarlaival, a’ Mennyei Jerusálembe'höl

1096. E.

töztette ôtet a’ Kegyelem’~Ura. A’ hövethezett

ezer hilentzvenhatodihban hiiitött ama’ hires he

resztes haborug' ’s az arra öszvetódult szörnyii

sohaság Magyar Orszagnah veve utjat a’ Szent

Földre. Az elsö Tsapatot, mellyet Peter Reme

‘ te vezetett vala, altal engedte ezenn menni Kal

m`án Király: de tapasztalván enneh sz'örnyii hi

tsapńsait, ugy hogy _hènye szerént fosztana’ va

gyonatól a’ Népet; söt Zimonha, mivel elöttöh,

mint rablóh- elött,`bezartáh annah hapujit a’La~

hosoh, erövel bérontvan, mind llegyilholtah az

artatlan Polga'rohat, ’es ezehneh javaihh‘al ugy foly..

tattáh osztán Jerusalem fele höltözèsehet; höve.

tehet h_iilde Austriaha a’ masodih Tsapat eleibe,

mellynek Godeshalh vala Vezére, megtiltvan en
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nek azoh által az ezen által való menetelt. De
6k, mintha a’ Rereszt’ jegye alatt Vaz egész‘Világ \

az övèk volna , beomolván‘Magyar Országba, meg

nagyobb diihössèggel kajtorliodtak amazolmál.

Hálmán Iiirály‘ tehát Györ köriil helyh’eli vite'z

Magyarjait, ’s ezekliel az ide tsörtetö liereszteá

sehre egyszerre ràtsáp, ès solialmalx lelmntzolá

sâval Шин-1 61‘ье1 Magyar O-rszá‘gból. Godefrid

Bullion a’ harmaclik , ès utolsó Tsapatnak Vezére
Ameghöl/.lxent ezenn; megèrtvén рейд, hogy a’

Leresztesek az ö gonoszhodássoklcal magoh voltak

olia azon szomoru esetjelc'nek, Heresztes Hadat

Austriàban hagyván, maga jöve hé a’Hirályhoz, `

’5 botsánatot kérvèn a’ gonosz tetteliröl, fogadta,

hogy ö mindeneli’ sèrelme nelliíil fogna általve

zetni seregét az Отдам; ’s ennek na'gyobb hi

z‘onysàg‘ára nehány Hertzegeliet hagyna zàlogul

а’ Iiirálynál mind addig , valamig lli nem hatna

Magyar' Orszâgbol. Hálmàn Riràly -illy nemes bi.

zodalmasitásra nem tsah a’ höltözést megengedte;

' hanem mind az êletre, mind az utra sziikséges

dolgollat is höven szolgáltatott ezen Heresztes Ra

tonaságnah. Szép hizonyságot hag'yott e’ Magyar

vitézsègröl, és hatalmasságról az ahlmri Iró Cos

mas Pragensis, mondván: Hungara Gens,viri

bus ìngens, opibus pollens, armìs praepotens,

`et cum quoi/is terrarum Hage pugnnre sufi

ciens. Aa az: A’ Magyar Nemzel temèrdek erejü,

Багдаде йачадайпп; hatalmas vitèzsègii, és képes
a’ kereli földnek aliármelly Királlyàval meghar-

tzolnir.“y . `_ ' ’

Meg is hódolt ezen Magyar vitézaêgneh Dal

mátzia, 'Bosnia, Szervia, Bulgaria, Gallitzia,

Lodomêria. Söt ezer het száz tizenhetedihben má, 1217« E’

sodik András _Hiràly alatt a’ Szent földön töhbször

diadalmasltodvàn а’ Mahomet durva Emberein ,

ezeket шаг màjd e'gészen kihajtolta volnaonnèt; .‚

~ ‹
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ha a’ véle Куб más Nemzetelt’ rosszallcodó irigy'- `

lsedèse meg nem altadályoztatta volna. Negyedilt

Bela Hirály alatt ezer het száz negyven egyben

az ide bèrohant számtalan Tatároltlnal., a’ ltilthez

állottak az ahlmr ide hèfogadott Кино!‘ is, a’lSa.

jónál olly tiizesen szembe „мощь а’ Magyar-oli,

hngy ezelmelt utat engedni lcéntelenlttetnének,

mellyen a’ Hirály és a'megsebeslttetett'llálmán
l ‘Щи Hémeg deréltTsapattal elsuhantalt: hanem

azon útat авт: bévágván a’Tatárolf ‚ ‘az ott ma

` „radott Magyarságot meresmerevénleliontzoltàlc.

Illy pogány Ellenség ellen a’l'leresztény Fejedel

melt ltözziil senlii se méltóztatott segíteni Béla

llirályu‘nliat; bar mint hönyörgött légyen is Ez: ‚

söt Fridrik Anstriai Hertzeg, kille: hizodalom

mal költöze, был nem {зад minden nála lévö

Lintsétöl megfosztotta; hanem Mosony, Soprony,

és Vas Vármegyét is мы általadatni kénszeritet

te. Annál n'agyobb метод-‘15553211 lténtelenlttetett

мы" magát Dalmâtziáha venni egèsz Udvarával

egyx'itt, lsies Országát рек"; a’Zordon тайной’

pusztítására llagyni. De ezer l4ét száz n_egyven

harmadikban viszszatêrvén számos Rhodûsi Vité

zeltltel, és Frangepán Grófolt’Dandáx-jaival, taak

llamar megujltotta az Országot ama’ soltltal kie

sebh Városol‘kal, több Várali’ felállitásával, az

Egyházi, és Világi Rendek’helyrehozásával, ’à a’

Runolmalc meghóditásával, иду bogy Humániát,

vmelly мы Moldva, és Oláh Ország, a’ Magyar

Korona igazságához „мы. Amaz ötet meg

1245. E.

bántott Fridrilt Austriai Hertzegtöl nem tsak a' ›

fennemlltett három Vármegyét viszszavette Maf

gyar "мины; hanem таза! is elejtette, ’s az

zal Austriában a’ Bahenbergi l‘láznali végét ага

liasztotta ezer liet száz negyvenötödiltben, és Stä

jer Országot elfoglalta volt. Maidlegnevezete

sebb diadalma vala a’ Magyaroltnalt az, mellyet
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ama’ liartzos Ottohár Tseh Hirályon чан-е!‘ volt:

meri ‘е: ellen elsö Rudolf'Tsászártól .‚ a’ hi, mint

Hahsburgi Gróf, elilmrban emeltetèk a’ Tsászàri

‘ГМ-брала ‚ segitsé hivattatván , negyedilc Làszló

Hiràly’ vezérlése alalt olly vilézüllhartzoltal‘,

hogy Ottokár’ elejtésével az erös 'l‘seh Hadai le

hartznlván., a’ Tsászár a’ szé‘p Austriának meg

nyeréset nélxielx lxöszönhene. Albert Austriai Hep

tzeg, az ö Fija, ezt mindazáltal nem telcìntvén ,

57'?

az említett László Hirálynak disztelenlledèsekol‘ '

Posonyt . Soprnnyt , Röszeget, vidèlieililiel egyíitt,

elfoglalta: de‘harmadik András alan ezer het лёг

kilentzven egyben vitèvzíil viszsza foglallák azohat

a’ Magyar-oli. Hasonlóllèppen a’ Romai, es Napo..

lyi (Ищи- ellen az Ö Матвей igazságjoliat meg

мышцам , ’s fenntarlották.

m91. E,

Arpàd Feiedelemtöl a' Férjfi âgon származolt ‘

Rirályaik alatt ugy Ivilézluadlell мы‘; a’Magyarols,

„bogy az ö. hatalmas Ellenségeili'elle'n nem lsak

megoltalmaznàk, banem nagyobhítanàlc is az ô

Sz`ent Horonájoli’Birodalmát. Elsö Hàroly Kira'âly

ala!! раме‘, Li a’Leány ágon vala Maradèlia Ar

pád Fejedelemnek , ama’ dííllös Talárolmak is tor

hol‘ra forrasztottàk édes Hazájok’ pusztílását;

Nagy Lajos alatt meg èrzèkenyebhen ‚ a’ki övè

lels annyìraî megnyomvasztoua azohat, bogy а’

Magyar Horonánalx adóznànalc egész a’Tanaisig

veres Ruszsziával, Podoliával , Húmaniával, Bul

gáriával, Szerviávfil, Bosniával, Slavoniával, Rr'oá

tziával, Dalmátziával ‚ ’s amd-hires Velentzei Кба

társasággal egyíitt. `Azért elllior ввёл Európa

ezen Magyar Hirályra, ’s Nemzetre hámult volt.

Ugyan ezen Nagy Magyar Királynak hatalma alá

adta magát Lengyel Ország is. Nagy Lajos Biro

dalma tehál annyira terjedett, bogy azzal баше

йшбгпёпей‘а’ Вё‘Ш, Fellete, ès Adriai-Tenge

'reln Valamint а’ u’izpor, ’s ezzel шуб eszközök
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'e’Ditsö Rirályunln’ ídeiebé'li találmányok Euré

paban; ugy ebbe azon idöben ronla be elsöAmu- ‚ -

ŕál az ö Törölijeivel Ázsiábó_l,`siuen magátmeg

is fészlielte. Lajos Riràlyunlial liérte Paleologus

Görög Tsàszár ., Мне!‘ rnár tsalilionslántzínápoly

az ö Ataelièly megyéjével maradott ama’ temérdelc

Görög Birodalomhól; _kette a'BomaiPápa ; Lér

tèk egyéb Európai Fejcdelmels, hogy шамана

gyözö fegyverét azon díihös Töröliség ellen, ’s

eltöl szabadilanà meg a’ Görög Birodalmá'ï, 's

ezzel egyiitt a’ Rer`eszténységet. Kész volt a'nagy

szivii Rirály erre ‚ de ugy; hogy, valahonnan el

iizné a’ Töröliöt, mind azt az ö Magyar Korona

jához foglalnâ. Mivel pedig erre nem álloltak a’

Heresztéily Fejedelmelx; ö sem hivanla'haszonta

lanul vesztegetni Vitézeit, kiket liet> sza'z елей;

пйш1еп1юг készen штиль a’ vìadalra: a’ Мишей

nagyohb része Lóvasság vala, mind a’ Nemzet
természel'i hajlandóságára, mind a gyorsabb uta

zásra , ymind a’ szííliséges eszközöli’ hordàsára nez-`

‘ Y ve. Ezen Kalonaság’ egy részét a'Fö Papoknak,

Zászlós Uraknak, ’s egyéh Ország’ Nagyjainak

Dandárjai; az Ország'Nemessei , es a’ Várali’Job

bágyai tettèlc vala: hik tsak alilsor nyertek Еще

tést a’ Hirályi Kinlst‘árból az Arany végzemény

szerént, midôn az Országon kiviil taboroztali. A’

zsoldos каюты‘ pedig neml tsak Magyar , hanem

más Nemzeteliböl is fogadtaltak. Többnyire, ki

váli a' nagyobb , éls` lieményehb háborulihan ielen,

lêvên,` mind a'Vezéreliet , mind a’ Hatonákat maga

pèldàjával gerjesztette a' vitézsůêgre :‚ $6Ню5у Vi~

tézeinek Szivét minden sulyos dolgoknak Меж“:

sere annál inliább gyulasztaná, nem_ egyszer го

liant ö bátran az Ellenség liözzé. Mind ezen Bal'
Ínolai pèldájával .‚ mind a’ jeles Haditettelcet böven

jutalmazó adakoz’óságával azt eszliözlölte Nagy

Laj‘os; hogy Hatonàji-soha el nem àll‘otlak a’ via
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daltóladdig, mig az Ellenségen tellyes diadalmat

nem vettell. Ezehneh nlevezetesebb Vezèrei e‘ditsö
Hirály ulànn voltah : a’ Nador lspány Веды-чёт!

Mihlós; három Latz‘hovit's , Yugymint István, An.

drás , es Mih'lós; Chuzi János; Monoszlói Mihlós

Esztergomi Ersch; Monoszlói Tamás; Garai Mih

lós Nador lspàny ‚ Csèli Pal г,‘ liellövári _Vörösllé

ter; Vass Desö; ТЫ Mihlós; Lölhös Bertalan;

Beheh lstvá‘n’, és György; Sz'étsi Mihlós Nador

Ispány; Kanisai Lörintz; Pohârnoh Péter; Gyilé

«i мамы, és Janus. Analjábau реал; az ö Ma.

gya'rjainah vitézsègéröl öröh emlehezetet hagyott

Nagy Lejos azon ditsö Vègzeményjéllen `, melly al
_ tal .lerusàlemi Andi'às’Aranyvègzeményjèt mege

_ nah nevezödnêh. ’

rösitette ., ezehet mondyán a’ többeh hözött :.„Ve

liinh menvén, a" szerentseuvéletlen eseteihe, és

személyjeh' hiilönbféle veszedelmeibe, az`ö igen

nagy- hivségeh szerent, rettentlietetleniil botsát- »

van magohat: a’mi Felsègiinhneh igyehezteh' tet

`anni, ’s magohat hellemetesèhhé, ès'hedvesehhé

шип?“ Ugy'an ezeh Ы}!!! meg is nyerte azt maga-l

nah e’dítsöl‘lirályúnh; hogy mèltán Nagy Lajos

Ezen nagy Rirályjánah himultlával melly na

gyot vesztett légyen; igen szomoruan érzette a’

Magyar Haza. Mertitthon meghasonlottah a’ Ha

zalìah; ШИН parmi iítötteh a’meghóditott Nem

петь; a’szomszéd Halalmasságoh szörnyen ellen- '

sègeshedteha"MagyarBirodalom ellen; Az Aposу ' tolilioronától l'iíggö Oláhoh gerjesztetteh még is

l'egveszedelmesebb báborút': mert ezeh a’ Töröhök
hel tzîmborálván, öröhös ellenségeshedést támasz- i A

Юнг!‘ а’ Töröhöh, -és Magyaroh yhözött. Ezeh u- |593. E.

gyan elöször ezer három száz hilentzven harmadih

esztendöben His Nihópolynál dìa’llalmasan elvertéh

azohat; ’s az Olahohat is fejhaításra hènszerltettéh

De háreìn esztendö mulva а’ többi Rerèaztény Feie
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delmehlöl is Hatona segedelmet vévén Sigmonö Hi.

rál'y Nagy Nikópolynál nagyobb bizakodással,

,mint `vig‘yàzáexsal iìtközött meg Baja'zet Török Tsá.

нём-ё! ‚ а’ hìtöl ‘Еду теёуегецежекц hogy rop

pant Armádájàból magával együtt igen Levesen ше

nekedtek meg а’ kegyetlen halállól. A’ Magyar Bi

rodalomból pedig nem keveset foglaltak el a’ Tö

580

Lölkök ; Podóliát, Ruszszia't, és Moldvát a’ Lengye- ‘

lek; Dalmátziát a' Velentzeielc. Sigmond Rirály a..

latt'mindazáltal számos Hazafìak jçleskedteh a’ Ha

‘Н ditsösséggel, a’ lŕik közt lsiliindölslöttek Kanisai

János EsztergomiEl-selc; Péterfì Mihlós; és Hunya

di János , а’ ki mèg ifjuhorában az ö> ditsö vitèzsé

géén azt érde'mlette volt, hogy Sigmond Hirálytól

Hunyad , Megyéjével едут! ‚ örökre néki aiàndé

koztatnék, ugy hogy innét elöbbi 'I‘sonoki Neve

általválloznék digsösségesen a'Hunyadi Névre. “

Hunyadi János valóban olly'vitéz lèleklcel is

b_irt , hogy а’ nagy зайти Ellenséget sokkal Leve

sehb Vitézeivel meggyözte légyen. Nevezetesen

ezer négy száz negyvenedik esz‘tendöben az Erdély

Országha heîit'ötl Törölxöhettizenöt ezerneh elej

tésével Иди-вена. Azon Törököhet рейд; Lik a'

Lövetlfezett esztendöhen Ahedin Vezèr alatt oda

bétsaptak , a’ Vaskapuńál egészen öszveronmua‘,

’s Vezérjehkel egyíitt ellörlölte. Ugyan eklsor A

chillesnek Vnevez'ték а’ Görögök Hunyadi Jànost.

Ezer négy száz negyve'nkettödikben magát is Ати

rá! Tsászárt , a’ Li egész e\rejével ostromlotta volt

Belgrádot ugy тег/еще, hogy Hïadíserege’ nagy

rèszének ott vesztével a’ gyalázatos futást venné

" magának ollalmul а’ Törölx Vitéz. Ezután való ел

tendöbe pedigUlászlóHinály maga is hivánván résn

venni a’ Hadiditsösségben , ezen nag‘y Magyar Че

ze'rrel Sz‘erviába köllöztette díadalmas Hadisere

get: mindjár: az lelsö íithözetben VNiszszànál di

tsösségjesen gyözedelmeshedtek a’Törökökön,husz
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ezeret itözziilök elemésztvên. Osztán Bolgár'Or.

szágbaaàltallselvèn, ötször diadalmaslsodtak azon

durva Ellenségen , ’s Lözziile tsah az utolsóban

harmintz ezeret lelsontzoltalc ,ì és magát Rarambég

‘тег: is el fogtàh volt. Amuràt Török Szultán te

hát hönyörge a’ Magyar Hirálynak ‚ hogy ‘Маше vé

get а’ hadakozàsnals а’ jó bêllessèggel. Meg is lett

ez , tiz esztendöre szahva, több 'I‘artományolmak

ide nyertèvel , ' igen ditsïös§gesem De а’ Pápânalr,

’s több Heresztény országló Feiedelmelmelc huzdí

tó liérésére feltörte azt Ulászló Hirályunk meg а

zon ezer nègy száz negyven negyedik „нераб

Ъеп ‚ mellyben „щитки azon helle , ’s ujolag a’

Töröhség ellen lcöltözött, ’s egész a' felœte ten

ger’ partján felwö Varna ‘Паевые hatott erányta..

lan Hadiseregevel: hol sohlcal számosahb Török

Seregével eleibe állott Amurát Tsászár, és Szent

Andrés havának tizedilrén ладу dühösséggel ro

bant a’ Magyar Hadiseregre: de ezt olly tiiz-esen

szegezte ellene/*Hunyadi János , Ногу már hanyat

lani lxezdene a’ Török Hold a’Magyar fegyver E15",

Hanem, hogy a’ Rirály, a’kieddig ‚ mint bete

ges , а’ {ёЪогЪап 1аг!621‹о‹1ё1‹‚ részt aliarván venni

a’diadalomban , Vitézei liözzé ugratott ‚ ’s hasom

lo vitézséggel hartzolván ,I elesett; nagy zavarm

dásba hoz'atot't a’ Magyar Armada ‚ ’s meggyözei

мы". Hogy azon táméntalan Töröh Sereg igen

megf'ogyasztatott légyen a’ Magyar Vitèzség дна“

581

_ azt maga Amurât Török Tsászá'r elegge hinyihh

1444. E,

Банана, mondván: '.Illy gyözedelmet tsah винта; ‘—

gemneh kivánol‘. y

Hunyaçlli Jànos a’ llövetlœzett ‘пацан annál

nagyobb tíizzel rohanî azon Töröhölcre ‚ hik mar

a’ Száváigtódultalc vala, ès majd mind egy МЫ; v

lehaszaboltatta azolmt VitézMagyarjaiv/al. Pesten —

ezer nègy száz negyven hatodiliban tartatott Or

szággyülese által Ország’ Igazgatójávà tétettetvên

\

1446, E,



582 ’—-( o`)y

Hunyadi János, mind‘járt a’ Romai Tsáazárraíjesz

tett vala: hanem ezzel meghe'lsèllvén, ezer négyszáz

negyvennyoltzadik eszten'döben ama’ sziíntelen е!

1епзё5ев!‹е(1ё Törölxölt ellen ‘мамам huszonlial

ezer Vitézeit; ’s Mindszent havánalt tizennyoltza

’ diltán a` Bigó mezején nyoltzvan ezer Töröltölilcel

megiitli'özött ditsö diadalommal : hanem más nap

a' soltltal számosabh Töröltölt gyözteneli ‚ ug'y

bogy azv íitlu'izetben ellesteliliel az íizettetèsben le

öletteltet öszvevévén ‚ tizenhat ezeren vesztek oda

‘a’ Magyarolt: mintbog/y azon ide tartozó Orszàg’.

Lalxosai is ellenelt fordultanalt fegyvereililtel. Hu

‘nyadi János maga is Её! Ье|ериёЬе esett:,dé mind a'

kettöhòl megszabaditá таза! : mert az elsöben mi

dön az ötet elfogó lsét'l‘öröh паб szép aranyliereszt

1448. в.

jen vetèlliednèls , vitézi bátorsàgával egyiltènek.

Мах-(115! elragadván, ugy Выдача , bogy amaz nagy

rémíilve iramlntt légyen el tö‘le. Hozzá jutván te

llát elragadott Heresztìéhez ‚ ruhájihoz ésfegyve

reihez, bátran {Мумиё ntját, ’s vègre bétère Зави

drö Váràba Gyöi‘gy Не“: Fejedelemhe'z: de a’ Ma

вуз: Horonánalt ezen llivtelen Függedelmese ugy

fogadta az Orsz'âg' Igazgatóját ,` ’s Vé'dyezérjét ,
mint Ellenségetg's ytömlötzbe zàratta’s el nem botsá

totta elöbb ., mintsem ennek fiját Lászlót zálqgba

nyerhette. De на!‘ ham\ar osztan e’ Nagy Bajnok a

zon gono'sz ЕЩЁ! Ratz FejedelemreJti a’Rigómez'ei

vesztésnelt is ö ve_tette meg az ágyát , Vugy rá Невз

tett, bogy ltönyörgés leve az-ö dolg‘a. [Ц is meg

mulatta nagy lellcíiségét-Hunyadi Janus; ’s az Or

szág’ több Nagyjainah ltérésére megltegyelmezf'tt

ezen roászallaodóFejedelemnelt. Azonban Amnrát

nali erre rontóTöröltjeil-e vezetteHadiseregêt olly

rettentö tíìzzel, bogy ennek meglátására tíistént fu

tásnah erednénel'` а’ kaitorltodóTöröliök. вен“

nyadi JánòsBajnolti Baita! szavára ugy Ирана!‘

utánnok a’ könnyů Lovagok ‚ 'bogy azolmak na

д
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gyohb rèszét leszabdalnáli; года“! pedig elfog.

nanak , Basájiklsalegyiitt , a’ kik llözt vala maga is

Fritzbeg' Ve'zêr. Igy bémenvén Bolg‘ár Ország’ Fö

Városába Bodonha , ezt , mint sok háborunah ом‘;

tüzzel hamnvá tette volt. Hunyadi Jánost tebát

mindenfelé ditsöltették a' jò Hazafìal‘.; az irigy

lelln'iek ypedig ellene törehedtek , ugy bogy, mi

dön ö Lo‘sontzot ‚ a’Tseh Haramiáli’ tanyáját ezer

.négy szâz ötvenegyben megszàllotta; azol‘ az El.

lenség ltezêre játszottak lègyen. Bebek Istvàn

azolmak egyike ottan halàlos sebbe esvén, meg

1451. E.

térltlèlehkel igazàn llinyilatlloztalta ezen utálatos Y

hazaliságtnlanságnak “мы halála elött. Hunyadi

János osztán meg nagyobb tiizzel ‘дне hiv Seregèt

azon Haramiálu'a; ’s majd egy rolianàssal elvette

azoli'tól a’ Sághi Hlastromot, Великий, és llos`

nyót.' Igy Gislh‘a Лион, azon Tseh Haramiáli

пай Vezérêt ., hit mégErsêbet Hirályné ‘bivott va

` а ide bé maga vèdelmère a' Hala ellen , annàl

lsönnyebben hozhatta béliessêgre.

Azèrt Lászlófllirály megszahadůlván Fridrilc

Tsászár’ hatalmából, ugyan ezen Haza’Atyjànalc

Hunyadi Jánosnak именные"! mutatta lli elö- `

ször is Hirályi olcosságát. Mert nem ‘зад elöbbi

Méltóságàban megerösitetle; banem а’ Bétsi pia

поп emgltetett alllolványra helylietett fènyesltedö

Hirályi Szèlséböl ötet Eylélyi Bisztritze , "s az e’

mellett тема Ынойод’ Orökös Grófjàvà is tette ,

Maradêlsaival egyiitt; ’s az ez erànt Надо“ Hirályi

` »Levelében llinyilatkoztatott magaslztalásán hi

víil , Annali Nemzetségi '1‘zímerétîs, mellyre апог

rán еду gyiiriil tartó Hollót ábrázolt , mèg еду

'Inás térrel méltóztatta, mellyre еду Ге1ете1ЪедеЦ,

’s Lörmei liözzè a’lloronát szorltó veresellö Огон

làny metszetett ,' annah örök emlêhezetère: bogy

— Húnyadi Jánosnak vitézsège ‚ ’s темы tartaton
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meg a’ Szent Korona.7 az ö 'I'artományjaival , êsjns

saival egyiitt.

Ezer négy лёг ölven harmadilc esztendô foly

tàban szörnyii osçrommal Mahomet 'I‘örök Szultàn

megvèvén lionstántzinápoly Városát , vègêt sza

581s

шпиона a’ Naplieleti Romai Tsászárságnali, ’5.

ennek helyébe а’ Töröls~,Tzászári Birodalmat alli

lotta. Megreltent erre .az egész Rereszténysèg.

Ugyan azéri annál inhább emlegették minden He

resztény Országok a’ Magyarok’ vîtézségêt , ’s Hu

nyadi Janosuak diadalmas Hadivezérsègé‘t :‚ ès Богу

ez шее-10511‘ 116116101 ата’ lievély 'I‘öröli Sznltánl:

azzal bizlattàlc magoliat. Hunyadi János mindjárt a’

liövetlcezett eszteadöben meg is szègyenítette Ma

110п1е1’1‹е"ё1узё5ё1: Мене: midön egészVègszend

röig romana zordonTörölijeivel ‚ hallván Hunya

di'Jánost az ö válogatolt Vitégeivel oda l/.özeli’tenil

megfélemlett ‚ ’s mintegy ‘пи/а vonta шарф: Sóiiá

ha, a’ Nagy Vezért hátrahagyván harmintz ezer

Emberrel, ugy~bogy meg ne iilliöznéla'Hunyadi ‘

Jànossal. De ez'Magyarosan viadalra lsénszerilet

te azon Töröls Vezért ‚ ès Seregét kémenyen meg

vervèn , magát rabsàgba ejtette; a' futó '_l‘öröksé

get pedig egész Bodonig vágatta ‚ és. szabdaltatta
Vitèzeivel.v

Hazafiak ‚ söt minden Reresztèny Orszàgoie; a’ Had

zának e’ Fö Oszlopa ellen pedig Ulrili Tzilley

Grófnak és Garay Las_z|ó Nador lspànynak irigy

sége meg inkábh fondorliodolt ‚ ’s már _a’ gyenge

Iiirályt is annyira megszéditene ‚\ llogy az ö Horo

nája’ Gyámolának /elemésztésében megegyezne.

Ugyan ezen alaltoinban való ellenetörekedés 11111

tette ki fökffppen Hunyadi Jànosnalc Nagy Lelliii

se‘gél: mert illy‘tsuf, ésûgyilliosintézet mellett is

állandóan megmaradott О a'Haza’, és Religìó’ ól

talmazásában. `Ежи‘ négy száz ötven hatodiliban

Sz. I_vàn havanak liezdetèn Budára érliezvèn 31116

gy*

Ezen ditsö diadalmoìn öriiltelc a’ jóL
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gyi Mihálynak Nándor Fejérvár‘ Rapiián'yjànak

. Levele, azonjelentéssel; hogy Mahomet Szul

tán hèt`szaz ezer fegyveres emherrel, es temer-I -
ldeh hadi es'zhözöhhel nyomulna azon Erössèg’

vostromla’sánra: olly igen спазм а’ félelem mind

a’ l‘liràlyt ‚ mind az ott öszvegyiilehezett Отдай’-`

Bendjeit; hogy maid magohon hivůl volnána‘h.

Most-mái- bezzeg mindnyàjan Hunyadira цене!”
még .az ö Ellensegei is, ’sy Enne-h Nagyy neve'

hírdetésével hangoztattáh Buda ‘тот; és az

ö iteletére biztah а’ hadnah elintf'rzésèt7 ’s Ror

mànyozàsát а’ Hirály, és az Orszàg’- Rendjei..

Mahomet’ eljöveteléneh hire azonban mind mind

nevehedvén, annyira hezdéneh Bndán rettegni, .

hogy a’ Gyiilêst félheszahasztván ., többnyîre -

haza osontottah: a’ táborba pedígmajd sen

lii se bátorhodott menni hözziilöh „noha ezelött

töhben hányholódtah _liözöttöhz hogy Hunyadi

János nèlhůl is megvernéh‘a’ Töröliöhet. Mos

из látszotr hi legvilágosabhan; hogy Hunyadi

Jánoshoz senhi se volna fogható.: mert Ei,

-vitéz` bátorsâgában semrnit se változvàn, nagy

sziyvel biztatta-a' Hirályt; hogy hàtors-ágosan

maradjon Budán: holott rövid napalatt fogna

tôle tudósittalni a’ Töröhöhön vett gyözedelem

rôl, _Hanem Mahomet’Á fenyegetödzése érzéhe

nyehb nyomást teve a' Rirály’ ASzivén; ’s vada

szàs „ine alan Ulan Tzmey Gróffal Budàból‘"

himenvén, Bètsbe orozhodott vala. A' Hiràly

nali ezen' megszöhése hihirhetvèn a’ Városon,

annyira elharapozott a’ fèlelem , hogy ma'id mind

nyàiau `ell'u'tottah a’Budaiah, a’ Hat'ona Orizeitel

egyiítt.; ’s egész hét hétigsemmi Orálló se volt

a’ Város, és Királyi Palota’ Rapujinál. Hunyadi

Jánoieelérhezvén Szegedre; mindjárt hiilönh

hülönbl'éle hajóhat héëzittetett, mellyehen а’

llatonasàgot а’ Tiszán , és Dunán Nándorfejér~

Magyarok esmeîr'ete. B b
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‘Аж-Яд‘ пёшишё, 'I‘öbb парома‘ váralcozou itten

az AOrszágtól “дает Seregelu‘e: de a' maga

toLfìzetett tiz ezer' z's'oldos Ralonàjaiho'z alig

sereglelt ötA ezer Ember. Rápisztrán János Szent .

Atya‘ медными" nem hevéa Нефти-„ь

tòdultak ugyan oda: de ezeket inkàbh Ohrészeh

nek nézted volna, minlsem -Ralonàknßln Tehát

‚ а’ vìadalt tsupán azon tizenöt ezer Magyarnak

hellett tenni. Mahomet` támén'lalan Török

jeivel , hihet ìmmár Nandorfejérvàr lalii 32131

litott az emlileu esztendůnek Sz. Iván ha

va végén; ’s mind vízen, mind Szárazon Lö

růlvêvén., Sz. Jahab ha‘vának negyedikén te

mèrdek Agyulahal Вещи: а’ Város fa’l'ail lövetui.

Szilágyi Mihàly az oltani Vitéz Orkapiîány,

`az ö deréh‘Vitézeivel egyíitt , bátran megállotla

a’y зал-ай. Hunyadi János is' azonban megin

tette ötet rithos Rövetek ált‘al, hogy azon hó- '

nap’ t'izenvnegyedikèn'y készen lenne mennèl több

ha'jóhkal, mellyehen háful nagy erövel Нива‘!

ná meg a’ Dunán lement Magyar найма-езде!‘

viashodó Törököhet: a' mint а’ randeltt народ

1е is hajózott az ö Vité`zeivel egész Вечный‘;

Нцпуадйдёиоз; 's azonnal meg lett a’ renene~

tes (мат: Hunyadi лапы szemközt, Szilágyi

Mi’hály negyven hajólxqr; Бани!` szrorongatvàn a'

Törököket, szörnyii vèronlással öszv'erontottàls,

sok hajójihat elsůllyesztvén , sokahat elfogvám7

' „» gyôzedelmesen идиомы а’ paru-a, ’ès fszeren

tsésen bémentck а’ Városba. Mahomet azért te

li méreggel meg" dühö'sebben a'gyuztatta szíin

telen a’ hástyálfat, ’s ezelmek nagy romlása

„шт, az említelt hónapn-ah huszon egyedik

napján'tel'lyes erejével lörehedett vala-berouw

ni: kétszer _foglaltáh elv а’ Töröhök ‘a’ hülsö Е

rösséget; de mind annyiszor kivertékßhet a’

Hunyadi Vitézeî. Söt meg azon napon Hiütve'n

\
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reájoh, egész a’ Mahomet’ Sátorá'ig nyomtâlt

öltet7 és ezt jobh szemén' nyillal megsehesltvén ,

‚Ъ VVitézei Hözzül huszonöt 'ezeret elejtvén, а’

többit gyalázatos futásra re`ttentven, rellyesdia;

dalm'at vett'eneh rajlolt. Igy, a’ mint' meg‘i'géne

volt, tsah hamar meglene Hunyadi “поз О НЬ

ràlyi Fel'sègènek a’ tudç'asitást e’ ditsö gyëzb

delemröl, mellyen nem,tsak a’ Magyarsâg, ha

nemA az egêsz Hereszténység nagy örömre ger

jedett vala: e’nnels emlekezetére rendelte az ak

.honi Szentsèges Papa harmadik Raliltsztus az

Ur’ sziné vàlto-zása’ lnnepèL‘Ugyan ezen fenyes

gyözedelemmel horonàzta'ldiadalmas vitèzségétle' Nagy Hadivezér, Hunyadi János, hit a' Tö

rökölt' Hetteneténeh. nevezett az akkori Бегем

ténvVilà .\E` hasonlithatatlan özetielmère
. ‚ ë gy ‚

tett slllyos törehetlés'éhöl tudniillih halàlra, be

tegedett ezen elfelejth'etetlen \Dìtsö Hazaiiy és

vIiisaszszony havánah tizenegyedih napján èleté. '

nek hatv'an 'negyedilx esztendejêben peldásan el

lcèsziilve-àltalltöltözött az'Urnalt örömèhe, 521

lágyi È'rsebettel `nemzett'lu'a‘t nagy talentomu Fi- '
ját , ugiymint Láazlót ‚ ès Mátyásh' hagyván ma

ga helyelt édes Hazájànaln Rendelêseszerèntholtt

Teste az‘ö huzgoságàból êpiiltt Monostorha te

mettetett vala Erdélyben. Lászlóra az ö viìézY

l

öregebbik Fíjára hagyta Nandorfejérvárnalt, s

az egész diadalmael'ladiseregne'k Hor'mányozàsát,

a’hi mar töhb izben lt'îmutatta szèp Hadi erltöl

tsét, ’s ezen diadalomban példássan részesiilt

volt. De fájtlalom! а’ Haza’ boldogságára sziile

telt e’ «lerèk Bajnolmak hamarèdon az_ irigység

prèclájâvá vltelle шт}. Mert.; hogy az ö èdes

Atyja а’ vMahòmeten vett diadalmával elszéllesz- ’

Ítette a’ fêlellem fellegèt haza tèrt a’ Iiirály, ’s

lement Bélgràdra is; L_ivánván 'látni ama’ ditsö

gyözedel'emnek nyomait: itten 'Ulrils Tzilley

\ Bb'2
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v(irrófot, a’ kit VHunyad'i János’ helyéhe Ország’

Rormányozójává ‘же а’ Riràly, mint megtámá

дым levágta e'. derèlc Vitez llunyadi László;

\ >ès ezèrt ötet a’ Hiraly menttnek nyilatkoztatta

a’ hüntetèstöl; ’a ugyan nyilatlsoztatását jelen

tette osztàn Temesváratt e’ vitéz László èdes

Anyjának is , a" Nagy Hunyadi Janes O'zvegyè- ‘

nel'., Szilagyi` Ersèbetnel'.; söt az Oltári Szen
tsèg elött tett „ищете! megerösltette. De

а’ Nador Ispany, Garai Làszló,több Barátjai

val едут, а’ gyenge llirályt'rábeszèllet‘tèli,

1457. Ё- bogy anhalt elvesztéset íneghatarozná. Ezei` nègy.

sza'zlötven hetedili'ben lelxat Böjt mas havánalt

мышцам napján életènek huszonneg'yedik

esztendejében vèletlen megfogattatih Gróf Hu

nyadi Làszló, az Otstsèvel Mátyáasal együtt,

Js tömlötzre vettetilt; más nap pediglen hàlra

ls'ötöztetvèn Lezei, a’ Sz. György piatzára ‘взы

tetik estllajnalban а’ Haza’ и] rlaillaga ‚ Hunya.

di László azon szép aranyqs öltözetben, mellyel

a’ ltözelebb mult öszszel ötet a’ Ilirály Temes

_váratt megajàndéltòzta volt. Ezen s_znmoru alla-l

potjàban is` ugy viselte magáxt7 mint egy jeles

" Bajnolt: mert minelcutánna három vágást tett

volna a.’ Hóhér az ö nyaltán felltelvlén térdeplé
ч sèhöl ‚ ъапёоз szóval mondotta: Ime ~az lsten

tsudàlatosan liimutatja i'irtat'lansàgomat!> De a’

Nador lspâny, n`liibhelalte‘l együtt, kegyetleníil

liiált a’r Hiràlyi Paleta’ ablalsából ‘а’ НоЬёгга;

‘ bogy vègezzelti ötet. Igy fosztotta'meg a’ Ha

zát a’ gqnosz lellu'íség ezen deli Bajnoliát'ól,

’s epesztö szomorusággal boritotta-el, _mêg pe
Ídig annál nagyobbal; mínthogy annak Testver

je is veszedelemhen forogna. Hanem László

Hiràly meg ezen „мышью megválván yez ar

nyélwilàglól, aztoli'ozta‘halálával; hogy az öBab

ja Gról' Hunyadi Mátyásltövetlœznék az ö Magyar
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нашу; szêkéhe а’ fagy'osmdèggel bénsiszömön

ezer деду száz ötvennyaltzadik esztendönelrel- 145g, E,

sö havában, az egész Orszàg’ nagy örömével.

Mátyás Hiràlyban теё‘ is nyer‘le biizonyára a’

Magyar Наша, bogy nem май viszszatartóztatná

Ellensègeit , banem _el is iiinè; és a’ Magyar Ro-"

rona' ditsösségét tsuìlálatosan meg‘ujltauá. Hirály

_ ságának mindjárt másodih eszlendejében tìzenllat>

esztendös korában Fridrik Romai Тайны-161 se

gíttelett Pàrtosol‘at megverte, ’s'letsendesitette

volt: ezen diadalmát màinapigditsöítik a’ Hnszá
rolc kiket az Országtólminden huez Helyltölada

tot! Legényelaböl állitott, 'ys (Наш/едем olly-'erik

nyoçlan; hog-yl már. _e’ Hatonàs Név 'gyulasztaná

ölcel a' Szittyai vitézs'egre. Taak hamar o'sztán le

tsepiille ‘a’ Töröliölxet is, 's egèsz Bosnyából ki

hajtotta. Igy,' minelrutánna mind а’ liet 'l'sászárt,

a’ Nnpkeletit ‚ és Napnyugotit, megrettentette;

huszon еду esztentlöa’l koràban, mint Ditaö Baj

nok, koronáztatott-lneg‘ az ApostnliSzent Кого‘

nával' ezer neg) 's'záz Ваша‘)` negyedik esztendö

ben. Май-г mostmèg inkább aratta a’ditsö diadal

‘тайм vitéz Magyarjaival: 's valamint a’Tseh

Haramiákat liiirtolta , a’ partos Erdèlyìeket >le

tsendesítette; ugy. a’ még Sigmund Rirály alatt

elpártol'rt 'Oláholcat megtörte gyözedelmea fegy

verèvel, ’s a' Magyar Korona alàvviszszateritetle

а’ Тё’гбй здбчежвёвьы. Söl annyira'vitle a’ Ma

душ-01; vIrladi clitsŕ'issèg‘èt1` bogy azolilcal egyediil

mind a' Ro‘mai, ésv'l‘örò'li Tszìszár’hadi ereién'elr,

mindy a’ Lengyel,` és 'l‘seh Hirál'yénak azon ее’!

idöben vitèzíil megfelelne lMorvàt , vSilèziát, Lu.

‚мы, es ‘Austrian , Steier Harimhia, ßarniolia.

2464- El

Úrszàgokkal egyiilt, a' Magyar Korona birtohàba 

hozta gyözledelmes harlalxozásával, Illy ditsö (lia-r

(lalmalxra nèzve meltán irja ö róla ama’ Tudós

Jesuita, Bertalanfì Pal, az ô Vçlág’ isme'rete
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nevezet-ii liönyvében: Hogy a’ Rirályolmalc tsudá

ja ‚ ès Magyar Orszàgnali igaz Nagy Sándora vala.

[gy az ö Hadivezérei, ’s Hatoná)i a'diadal

maaliodó vilézsèg’ lángjával tíindöklöttek. Négy

feliek voltalc pedig az ö àllandó Ratonáji, ugy

mint: Huszároli; nehéz fegyveriiLovagoli:I kön

nyü szerii'Gyalogols; ’s paizsos, és többféle fçgy

verelilselfegyverezett Höselc. liiilönös vala ezeli

li‘ózött azon hat ezer sz'álos ‚ èareltenthetetlen Le

gênyehböl öszveszerkez'tetett fegyverdereliu @sz

tály, melly az 6 1`е1нме öltözetjeröl Feliete Se_l
l regneli neveztetett volt. Igy az alikori Világ` Реду

veres Népének lángja vala a’ Magyar liatonaság;

’s ennek tàak дёриёьогогёза’1вге11еп1ёв101102011.
_Bonfinius a’ mint látta , 'ugy'leirta vazt , a’mellyel

Német Ujhelynél gyönyörltödtette e’ Dilsö Király

az ö Szép Hiràlynèját, ès soli Fejedelmekneh jeles

_ liövetjeit ., 35‘ egyéb FÖ embereliet. Himutatta itten

Màtyás Hirály magát, “щитом! az emlitett Iró,

__'nem' tsak legböltsebb ,' 's hatalmnsabb Fejedelem

nek; hanem legtölièlletesebb ‚ ’s legliêpesehb Ha.

~ Шипы-пе!‘ is. Az itt lévö мышцами Gya

_ logsága nyoltz ezerre; Lovassága husz ezerre

ment; a’hadiszekér pedig mintegy kilentz ezerre. _

Elöször tsapatonkènt leve a’ Hadigyaliorlás majd

èlt'l‘ormáhan, majd lierekben, majd három, majd

>négyszegben: majdismét òlló, _és fiirész formaba ›

változott. Mineliutánna ezen Hadijátéli kellö tu

dóssággal , és lcépességgel vègeztetettz, nagyhír

telensèggel'az egész Hadisereget tsata rendhe
у állitot‘ta a’ Hirály, hogy а‘. rémítö iithözetneli

ltèpèt szembe tiintesse. Hét oldalra helyheztette

>a’ legerösebb vasas_Lovagolmak liét osztàlyját;

_.ismét liettöt ltözépett tsoportonliént; ëzeli 1162

ze intèzte a’ Gyalog seregeltet is. Ezelmek

elsö sorában a’ nehéz Fegyveriieltet; osztána’

` Dàrdásóltat , Ijasokat ,' Tôrltösöliet, eg egyéb

~
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hönnyen fegyverhezett‘Legényehet erányosan el

rendelte. Harmadih tsatarendhen» àllotlah а’ leg`

erösebb Vit'ézeh, МВ а‘ vègsö Zaszlóhat fedez.

‘tèh. Az ввёл Hadiseregneh hét szárnyán реф‘;

ат!’зеЬе$еп nyargaló Huszároh villogtanah. En,

u'gymond'Bonfinins, a’ mint megláttom ezen el- ‚

rendelt Hadisereget, melly minth'a már az Ellen

ségre ro~hanna,elhám_ultam rajta :` mert a' valósá

gos Shorpio hé'pét àhrázolá. Mindeníitt höriilötte
А voltah a’ Hadiszehereh, mellyehhel Mátyás Hirály'

intézetèböl àrholat ‚ es eszteró gya'nánt nem tsak

a’ Tábort megerösiteni', hanem;I minthogy Малые

hal мы; „нами ‚ az iithözetben, az Ellenségneh

megheritèsére is мешай élni a’ Magyaroh. Je-

lesehvoltah pedig-ezeh Q’Heresztenyi мать“ ‚

szinte ugy ‚ valamint a'Vitézsègben : azért telen

nyáron állandó ltèszséggel táborozltah öh e’ditsö

R‘îràlyjoh’ vezèrlése alatt, Igy töhelletesitvén

ezellét a’ Hadi dolgohhan, véleh mindenhor

nagy ditsösséggel diadalmashodott Ellensègein.

._Azé‘rt , Ivalamint ötet Cézárral è; Nagyv 3511601‘

ral lehet egybevetni, ugy Hatonájit legn'eveze->

tesebb Vitèzeivel-‘e’fVilágnah , Hadivezerei'tleg

jelesehb Bajnohaival. Ezeh pedig azon di'tsö Nagy
Í ‘Hadivezérelm Ujlahi Mihlóe, a'V hit Bosnya'i Hi

ráLlyá teve Mâtyás Rirály‘; Sz`ilágyi Mihàly;

Szentmàrtnni Nagy Simon :, Bozgonyi Sebestyén;

Szoholyi PétergZápolyai Deàh Imre; Lábatlan

György'; OrszagMihàly;I Csupor, Mihlós; Pon'

grátz János; Bàthori lstván; Banfi Mihlós; Zá

’ р01уа1 Istváq; Csupor Millály.; Magyar Balas;

Rinisi Pa'l.; Deszpot Farhas; Jahsits Demeter;

INagy Albert, Ambros, és Balas; Arizli Fe

тетя; Dotzi Péter, ’s Imre, és Laszló; Pétzei

' Mihàly.; Abraham Sehestyén ; AdamiJános ,° He

hyeì'Márh és Laszló; Drág‘fì Berthold; Hetw

tzeg Ujlahi Lörintz; Szèhely` Jahab; Frangye~
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pàn Bernard; Gereb Péter; Sigmorrd Szemg‘yör

Буй 61-61‘; Hedervári Lörintz; Markus L'ászló;

Boskovi Устав! ; Szétsenyi‘Mihlós; Házy David;

беге!) Mátyàs; Ныне; Hollósi János, a’lVitèz

Rirál-ynak nagyra нашем Fija 5 Едем/ай Lásçló;

Battyáni Péter.; Hanisai Làszló; Nagy Já'nos;

Both Andi-ás; Ramsa Làszló; Mórilz_ шум.

'Màtyás Hirály’ hal'ála utánn legnagyobb di

tsöséggel {Мумий Hadivezèrségjeket Zapo

lyai István; Bálhori Isiván; és Rinisi Pal: а’

hìlmeh jeles lvezèrlése alatt nem` tsak Makszimi

_( o'ç-J

‚ lian Над-меди az ö Német Seregêxfely’s Albert

Hertzegel az ö Lengyeleivel ‚ ès eo Её! He‘rtzeg

bei pàrtoltt Hazafìakat vitèzx'il megszalaeztoitk

az Еда: Haza6~Magyarol4; hanem a' 'l‘örölsèiket  \‘

is derekaâan megahajgattàk :- ’s a’ veszedelmel a’

` Hazától штаммы“ Ulászló Hirály alangyár

/ságàból azonban nem tsak Aùstria, Sbàjer, Ka

rinthia, Ràrnioìia' Makszimiliàn Hertzeg’ hatalà

-mábauesettg hanem e’ felett mèg'száz ezer forin

tot is ñzeleltfannalc а’ Magyar [Шипы Mátyás Hi- ’

ràly' halálà! igy sinll-ette meg` Magyar Ország.

Ama’ nevezetes Hadivezérïeh’ èltèhen mindazál

tal féltèk minden szomszéd Nemzetek а" Magya

' rok’ vitézségét.~ Igen Мюнхен ez, midön Her

мед Hollósi János ezer öl „мы“ Jaìfzánál az

ezen Várat oslromló Tnö’rököhön )'.elesen gyözefïeL'

-meskedvèmèdes Atyiá'nals, Mátyàs Hirálynak ditsö`

emlèkezetét megújította: Lèt esztendö mulva pe

dig` Bodont megvêvén ‚ Bolgàr Orszàg’ nagyobb

rèszèt öszverontotta, ’s annah Lakosaival Ma

gyarország’ több puszlájìt megnèpesíleue. Az

ért ezer б! szaz kettödihben a’ Magyar Rirálynak

aznn izenetére'; hogy ö egész haddal fogna ellene

Lelni , ha а’ Velentzeiekkelhékessèg'et nem tenne:

annyira megdöbbene rBajazet Töröh Szultán; hogy

azgnnal követséget küldött légyen’ßudara [Лава

l
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ló Hirályhoz а’ béltessèg' kfenntartàsa végett. Ha#

' nem osztán , mivel sem‘ ez, sem az ô Fija Laios

nem tudta a’ _RiralyiPállzfàti yesen viselni , 111116

törest ltelle лещ/‘3601 МаС ar Országnah _Mo

hátsnála’'[‘Öl‘ölal fegy’ver által ezer б! száz 1111520‘)

hatodik eszlsendt'îben.l De itt is fennhngy'táh Nem

гей‘/1!ё2зё5‘1е1ьегп1е1‹е2е\ё! azon jeles hnszonöt

ezer'Magyarok, hih harom szàz ezer Töröltltel

megíitltöznibátorltodtalt, 's olly vitéziíl hartzol~

tali, hogy màr Szolimàn Török Tszászár 66166121

ból is вода! lenyesteh legyen: hanem az itten egy

szerre elleneh laisüttetëtt hàrom szàz 'l‘öröls ágyulc

utat nyl'tottalt a’ 'I‘ö'rölc ‘gyözedelemnelq melly

hn-zonhàrom ezer Magyarols’ elesttével leve meg.

Rik ltöztt nevezeteselt ezeh a’ Fö Papok ltözziil z `

Z'allsán Laszlo, Esztergomi Erselt; Tomori/ Pal;

Ralotsai' Erselt, es Fö Hadivezèr; Perényi Fe

rentz, Váradi; Móre Filep , Petsi; Palisi Balas ,

Györi, Chaholi Ferentz , ‹ Csanádi; Palinai

Gyöl‘gy, Bosnyai Piispöltölt. Az Ország’ Nagy

jai ltözziil: Zapolyai György, második Haflive

‘ё’; Erágfi Jànos, Ország’~Birája; Rorlátltözì

l Peler, és Treplxa András, Hirályi Fö 11116061

lÓl‘» Ország'Ferentz, Rirályi Её Hamaràs; Hor

váth Simon , Hiràlyi FÖ Pohàrnola; Zèchi Tamas;

Perènyi Gabor; Sárltözi Ambrus 5 Palotzi Antal г,

Chetini M'átyás; Gróf Frangepán; Banfi Sig'

mond :,‘Hompó Ferentz; Battyáni János; Sçhlik

Istvàn. — Balassa Ferentz; Tartzai Miltlós; Paltsi

János; lstvánlì János :‚ Várdai Imre; Podmanitz

1‘у Mihály; Orlouchits Györ‘gy, Zenghi Hapi- `

`tány; Atzél István, Posonyi Hapitány; Pogàny

Sigmond; Tornyali Jánosr,y Hálnai János , ès lat

Ván; Forg‘á‘ts Milqlós; Rorogi Péter. Lajos, Hi

rály eliramlott ugyan ez íitltözet’ veszedelmèböl; '

de midön a'Tsele pataltábóllovával ltiltapaszltod

nélt, ez hanyatt сайт, ötet a’sárba fojtotta.
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De mêg ezen veszedelem is nem bogy el

tsiìggesztelte volna a’ Magyar Nemzetet; söt in

liább’felgerfesztetteèitézsège’ folytatására, egèsz

` .zott'l'öröltsèget a’Magyarföldròlg a'mit az Egri

Píisp'öltnelc , es а: szomszéd Vármegyèlmek a’ Ras

saialilloz adott Levele tellyes'en megbizonylt ezen

hifejezègsel: ‘„ Mi a' fenn nevezett Egri Piispöln

Urral lxértíilc Uraságtoliat, mint Atya'nltliait, és

liedvességes Barátinlsat a' Hristus’l‘litére' , ’s a’

ogy ki fogna üzni a’ megbi- -

Ilözjóra, hqgy ezen llöz Hazá'nak , mellynelt l

gyomrába hatott vala már regen az Ellenseg,ês

ui gy'özedelemmel örvendven, és Levélyltedvén,

részént vassal , és tíizzel mesz'sze földön разы":

пйпдепеЬы, részént elfoglalllatonas‘ággal; men
nely nagyobb ltèsziilettel lehet, siessetek sege

delmére ‚ és mentöl elöbb _Verpelet Mezövárosà-l

hoz ищешь, а‘ holmi is a’ megnevezett Egri

Piispölt Urral, ès minden-szomszéd Uraltltal, es

Atyànltfiaîval mentöl elöbh'fogunlt tábnrozni a’

‘Тата Urnalt elérltezéséig, a’ ‘lii bizon’yos hit

.t/el igéri nèliíinli, bogy, темы hamaràbb le

het, számos, ès igen tanultA Hadisereggel fog

llozzánk jönni. HogyhaUraságtok Népeilcliehés

hadi eszltözeilflsel sietendenek , tellyes reménysé~

giink vagyon, bogy Isten" segllségével, lœvés

idô'alatt, nem tsak a’ széllyel pusztító Ellenség

nek díihössêgét viszsza nyomjult, hanem minden

`2$ё‚1-пт1пу]111161. és tulajdon javaitól ‚ söt l('eletêtöl

is meg fogju'lt fosztani.  Hält Misltoltzon Szent

Hereszt’ felmagaszt'altatása utánn való Vasárna

pon ‚ az Urnals >1526, esztendejèben. `

Pal, Eg'ri Piispölc , Pelsewczi Be

` bek Jânos, és Heves„Gömör,Bor

sod, Thorna,'s AbanjVármegyèlt'

választott Nemesssei~
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нашими a‘vo'l't osztán "Битва Мата ‚ bogy

a’ l-lazafìalx’liétfqlé szalcadván , egyilt ‘Нева faz

Erxlelyi Vajdát , Zápolyai Jánostr, a’mâsik pedig`

aga Austriai Её Hertzeget, Ferdinándotválasz‘

tana a’ Magyar Riràlyságra. Olly hathatós va

la ezen kétllésznekegymás ellen_viseltt haborgá.

ha, bogy a’ Szent Horonávàl meglioronáztatvan

azon Fejedelmelí‘, Magyar Orszàg’ Hirály'ja vol

na ugyan mindenik , de ugy; bogy annah egyìlc

részen еще: , a’ màsilson amaz uralhodnèli. Egye-~

síilne тамады az едем Nemzet egy Nador 1s.. '

pány'a'latt. De ez el nem nynmlratván a; elilior

támadott egyenetlenségnek magvát, annyira te

'nyészett az, bogy, mìdön már ismèt egy Rirály~

ja vo-lnais az Ors‘zágnah, думки-Ш meghasonla

-l nának ennek Fijai, "s vilézségelmek шт annah

veszedelmère lángoltalnálr, lnnèt majd minden

` Чай-ай! а’ Török elfoglálván, az hatalmashodnèk

a’ Magyar Hazában. Ez mindazáltal Asoha sem 116

dolt megrannak: és bogy ettöl olly `sol4á_ra sza

badithatta mcg` ‘пазы; az idegen Hadivezérelf.

`не!“ rosz lelldisége диода volt. Mert ezek gya

núságha hozván a’ j\ó szívü Fej’edelmelrnél a' Ma

gyarságot, az Apostoli Horonának , _’s Hazánalç

veszedelmével a`l1iv Hazaliak ellen. törelœ'dtek in

МЫ), mint a’Tör-öliök ellen. lnnét egyih Hurulz

hábot'u a’fmásikat követte; ’s ugy ñgyelmezlet

teh magolu‘a eg'ész Európát va’ hartzos Magya

год, hogy majd minden Nemzetelttöl gyaláztat.

~nànalç, mint párlosolr; ámbar „Штатами.

bogy az öliet betsíilö ideg‘en Vezérek alatt „Еще ‚

olly vit'éziil hartzolnánalx az Ellenség ellen. [gy y

HárolyLotharingiai Hertzeg, es Eugènius `Sza.

baudiai Наша; egy rèszt ugyan azoknali Lö

szönték az Ellenségen vett ditsö diadalmaillat ,ц mellyeh laltal letörtéls feltartott szarvait a’ (161

fÖS Törökségnek.

f



1787.11.

596 ~< d )

l _ Azért ama’ Dîtsö örôltös Rirálynénli Maria

~Theresia Hirályi örökségére lett jutásalior'En

rópának nagyobb Rész'étôl megtàmadtatvàn , ls

ten utánn a’Magyaroltban helyheztettelegnagy‘olzb

hizodalmá't'. Nem ik hijában: mert mih‘ent értet

ték e'zelf О Felsegétöl azon szörnyii veszedel

met, azonnal felgyuladt henneka’ vitézsèg’ 111

ze, ’s fegyverreiielvén, olly lángoló síirii sere

geliben nyomultak a’ hadaltozásra, hogy már

ezen tiizes nyomulásnak hire meghöklsentelte le

gyen a.' számtalan ellenséget. Иду is megfelelt..

vitéz nevének а’ fegyverre keltt Magyarság,«hogy
elbámulna rajtal egesz Enrópa; ’s minden Nem

zetek'a’ мазут-011’ vitèzségéröl beszéllenenels , '

melly a' Kiràlyi Szélmek olly erös gyámola vol

na. Tapasztalta ezt a’ hét esztendös Burlins há

hornban is e’Dit'sö liiràlynénk: azért holti'g mind

mind jelese'bb _Rirályi jótétemènyelikel 111111162

latta liedveltt hiv Magyarjait. ' А

' De meg m-áaòdik Jósei` Tsászár 15,111 ‚а‘На

tona dolgokhozieleaen értett, Felséges bizony~

ságçt teve а’ Magyarok’ vitèzségéröl ‚ ‚НЧ/$111,

hogy egy Svadrony Huszár egêsz Batalion

Burltus Kal-ét '.letsepiill: légyen. Azért oszlán

ezer hét száz_> nyoltzvan hetedik es'ztendöben,

mint Magyar Hirály egyszersmind , öl: psztàlyra

szaporitotta a’ Huszar Regementeliet a’ Magyar

.Gyalog Regementelcet 'pedig nègy Batalidnra;

’s ugy lsezglett a' -T’öröli háboruhoz. А’ Magyar

Hatonaság mindiá'rt is olly jelèladta esmértt ,vi

tézsègène'k, melly által az egész Austriail Ar

mádianelsi tiizeltetvén, rendre diadalmaslcodott

`a’ Törökségen. Alig szalsada vége ezen Törölc há

horúnak, tsak ham‘ar ellene támadtakFerent-z jó

Hirályunlmak a’ Frantziák , yl/.ik leölvèn szelid

Hirályjokat, olly liába igyekezettelvoltak, bogy

lerontván minden liirályságolsat, rnindeniitt Nè
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pi Uralhodástállltanánah, de ugy, hogy mind

àznn Népeh'ö tölöhföggenêneh. Ezen szörnyii

Fŕrantzia hah oruhan is melly jelesenyitèzhedett

a’ Magyar Hatonaság: legnyilváhban himut'atta

Felsèges lUrunh azzal,. hogy`mind ‚а‘ Gyalng»

mind а’ Lovas Regementehet megsohasitotta.

Söt utólján is az шагает adott Szahadosohhal

megerösitvén a’ Hu97'a'lrsá'g0t, ugy rontotta-le

a’ szab'ad Társaság" helyéhe hövethezett Frahtzia

Tsászárságot az О Felsé'ges Szövetségeseivel.

’ Bonaparte volt Tsászâr pedig, hi az eg'észföld

herehsègével llivant para'ntsolni, а’ nagy Ten..

gerneh lSzentilona szoros szigetelìe rehesztetett.

Ezen Frantzia háboruban hitiintt Magyar

Vi:èzségneh bizonysàgàra szolgál meg az is;

hogy a` Felsége's szövethezett Fejedelmehneh l

mindenihe -egy egy Magyar Begementneh öi‘öm

mel lenne Tulajdonosa: igy egy Gyalog Rege..

пишите!“ Sandor, Orosz Tsászár; egy Hljgzàr

Ãliegementneh7 Vilhelm., Burhus Hi-rály'; а’ má

s'ihnah az Anglus Rir'ályi Regens -Henzegô a’

harmadihnah a’ Würtenhergi Korona Hertzeg.

A' 161431- Magyar lHuszén‘ Regementehé pèdíg

ezeh: О Felsege а’ Tsászár, ès Apostoli B_îràlyl;

-Jösef egyneh ,mint Hirályi Fö Hertzeg; а’ másih

nah , mint yOrszág Nador Приз/а, Ferdinand

l‘lirályi Fö Hertzeg; Liechtenstein Hertzeg д Heg

sen`H0mhurg Hertzeg:l Báro Frímom7 ¿s Bàró

Iiienmayer, Hadi-vezéreh. ‚ ‘ ‘
l Ugyan is , melly állandóan hiállottáh , melly

kditsösegesen viseltèlt a’ Magyar Vitézeh a’had

nah Sulyjait, nagy örömmel tapasztaltáh, hada

l‘ozó R'iràlylainh.- Azêrt valamint a’ ditsössêghen„

ugy а’ ъавгопьап is osztozhodtah моим]. »Ide y

mutat máínapig Országunlt` Nagyjainah, ’s Бе

messeineh Földes_ Urasaga; söt [пай minden

Nemes Udvar. Ama’ D_itsö `Iiirálynénh Рейд,
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Maria Therésía, e' felettv még azonVitèzi Ren~ l

det is á‘llitotlaî mellyet maga Felsèges .N’evéröl

jl/láría Theresia Hendjének nevezett, mellyel

a’ nagyohb Vilèzeh tiindököljeneh. Mindjárt ezen

Ditsg'i, Rentlnek elsöfeszlendejében meg is nyer

_ tek О Felsèg'étöl GrófNádasdi Ferentz, és Gróf

Hadik András Genèrálisok az ö hires.` (liadalmaik

ahah/hogy azon Dilsö .Bendneli nagy Arany

Heresztjével fènyeskednèneh. An‘nyira is felloh

hanf а’ _Maè‘yarsàgban az lö öröhlöll Katana iii

же hogy sohakon villogna azon Vilèz'i Rendnek

fènyes Tzimere. Söt tapasztalván e' Birályi Felè

seg', hogy szülelelt Baiona légyen а’ .Magyar,

ä' Polgári _fènyesebh êrdemehnek `megjutalmaz

taxására is Vitézi Hendel' állitntt, mellyet "lSz.

Iatva'n Apostòli Hírályz' Jeíèsse'ges Vite’zi Hend'f
jenek nevezett ,_ ugy intézvèn ‚ 'hogy' ezvven Rend'

Viiezeinek mind Hereszt'je, mind .Oltözete Ma
‘ ’ ~ l n r ' ‘

gym' SZlllnel, ugymlnt zolddel, es veressel ra- '

gyogna :‚ es valamint Amannak , ‘ugy ennek 'Vi

tezei is hároml‘elick lennének \ Uldniìmk: Nagy-‘f '
lfö’zép; és his Helfesztes Vïtézek. 'Azl‘E-lsölì

azonnal` valósàgoa Belsö Tithos Tanàtsokhá; a"

ьыёрзвь; kik Hommendátorolxnak is mlondatnak

Decrètalis ` Belsö _ .Tanátsosokha ; az Utólsók

'pedig a' liörnyíiàllás'szerént Grófokká tètetnelc.

А’ Bárósâgrn pedig mind’enilmeh Шел utja. va

g’yon.v Nagy Mestere ezen Vit‘ézi Rendnek maga

О Felsége, a’~ Magyar Hiràly; Hanc'ellàriussa

'ugyan az, a’lÄi Magyar Országè; ‘Prelátússa

,is îöbbnyire az Ország Primássa. l

Ezen Vitèzi Rendneh felállilásában fölgeppen
tiììen harmadik Helemen Bomai Pz'lpánaln.v О Fel

ségèliez botsàäott azon Formas Levelêre, melly

algal azon Fe séges~ Мечети‘, mellyel Apostó

li Riràlyoknah neve~ek a’ Magyar Horonas
Fejedelmek, ujolag megerösített, fiiggesztetle
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elm'èjêt Dîtsö Apostoli Rirálynénlt; holott mind

a’ Hirályi Felségnek ‚ mind а’ Magyar Пение!

neh 'Í‘zimerea` Ditsêreteit — szembetíinöhéppen

lerajzolja О Szentsège; .lliilönösen ezen Rifeje

zése àltal: "' Mindc'nelmél tudva Ищут); melly

soli, és melly feles tseleltedetelaet vitt vala veg

hez a’ Nemes vMagyar Nemzet a’ mi .Urunk Jé

sus Kristus’ Reli'gyiójánalt oltalmazására ‚ ès gya
rapitására; 'melly gyaliortav megli'artzolt a’ leg

diihösebb ellenségeltltel, ès azoltnah utját, mi.

dön а’ негезмёпузёё _veszedelmére rohantalt,

maga _melyjèvel meggátolta, ’S tcmérdelc, és

hihetetlen diadalmaltat vett vala rajtolt. Ezek

Ugyan mindenels’ hirével, és4 tudttával шагам
taltatnah "s nyilván'sàgos irasb‘eliV Jelelmè'nyelt.

ltel hirdettetnek; de itt êppen el nem liallgat

tatjuh Istvánt, a’ Magyaro‘hnah ama наш/‚лет:

sêgii, ’s vitézsè'gii Fejedeimêt, ltinelt em'lélteze.

têt\ mennyei ditsösséggel magasztalva ésa' Szen.

tek >száunaba helyheztetve meltzïn Мышцы“) az

ö erhöltsénelr, szentségéneli‘, ès vitèzségének

nyomdolxai pedig meg vannak ezen helyelten à*

Magyar Névneh örök ditséretére.Mind eddig meg is mutatta nyilván a’ 'Ne

i mes Magyar-sag, hogy nem aludt hi helöle azon

„irme-gael* um, mellyröl me“ emlèlœzil, Papá
O Szentsège; ’s Hazàja' vêdelmezês'e vêgett gyor-Y

aan hél ö fegyverre mimljárt, mihent az ii Hir~`

rályjátòl felszóllittatilt; és tsah tigaza'm 's vité

ziil vezéreltessélt, Amindenlmr megfelel hajdani

ditsö Nevènelt: valamint a’ Magyar Korona"
Канта ~Jobbágyai BátsháhanI az 'ngy nevezett

Tsajltásolt; ésfrörölt Ol‘szág' széle hoszszàban y ~

a’- Hatàrörôk ‚ 1‹11‹ m'indnyájan- hi'rtoltaikért Ha

tonàsltodnalt. Hiraly О Felségéneh, es а: Haza
nalil mindenltori oltalmára решё- ltészen va gyon

I az állandó Nemzeti Кишинёв‘, ше11упе1ь fenn
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tartásàra ugy intézte 'ag Országl a"lladiadót,

bogy abban sziinetlen hatvan nègy ezeren Vitez

ltedj-enelt. Ezen liiviila’ Felseges llirályi Udvar.

nah lu'ilönös örizetere yagyon a’ Magyar Garda,

melly nem'ts'alf Bets Varoaánalf, hanem egész

Európánalc szemeit tsililandozta'lja Nemzeti lé

nyessegéveli ‚ ‚—

v. ‘szAHAs'z
А’ Magyar Fö Gazalaságról.

A’ Magyar Nemzet ezen Országot Arpád Feje?

delem alatt fegyverrel magáévà teven , ezen Ditsö

Fejedelmevel'ugy intezte ,.hogy a’ Fejedelmi Ud

var olly bövseges iavadalmaltlcal ~birna ‚ mellyek

annali Felséges Meltóságát, ’s Hatalmát erán'yo

gan fenntartanált. Az ‘O'rszágnah`nagyobh, es

szebb reszèt oda foglalná , ugy bogy egyebelten

ltiviil ‘maid >az egesz Dunajoh'bi Бей-{Нет a’- Fe

jedelmi Udvar‘hoz tartoznélt.. Azert az 'Udvari

_P_alotàlt' is‘ezenflaies tersegen` allw'ttattalt volt:

fökèppen ezen lsörben vala la‘liásók az Udvarno

ltolmali , es egyèh Udvari Nèpeltnelt. Melly

Térföldnelt termélienysege, ’s a’ lte'resllredèsre

f alltalmatos volta elegendc'ilieppen' elöliinteti az

‘innét származott Udvari jövedelemnek bövsegét.

Meg hövsege'sebben áradtak a' Fejedelmi jöve

delmek a" Megyél" Váraìnals jóazágaihból : тем,

noha az-Arpád Fejedelem’ vezérlese alatt día

dalmaslsodó Hadivezérek erdemelthez ltépest

`tersèges földeliet ny'ertenelt birtoliul Tartomá

nyailtban, azon Vár mindazáltal, mellytôl elne

vezödött a’ Megye, alltalmas ltörnyeliliel, ma.

jorolxkal, földeltlteh- es teleheltltel a' Fejedel.

mijushoz'ragasztatqtt. Ezen Váralt az Огней

got eljáró Rirályolmak szállásůl; jovaik рейд.

gèle
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êlésîil „сценами. Ugyan ezen Várals' _Ratona-l

saga ‚‚ ’s erössége a’ Megyét liötelességében tar

шт, és fundamentoma volt a’ Haze' egész ¿155.

torságánalc, ltttenyèsztels mindenfele barniok,

ès marhál'.; Disznótsordáli, és gulyàlc :— itt bor,

és huza böven gyiijtetett a' llirályi` pintzéllbe ,

és páhóliba‘: a’ Var Jobbágyhaitól рейде az en,

tendöybèli‘adô derék sz'ámot telt vala. ЕД: jóval
lnalgyobhra neveltek az Országnak kül'ömbféle

adóza'sai, ugymint a’.szabad pénzek, a’_ тайн

roll, és a’ Jobbágy hel‘yelctöl adatni szokotta~`

. dók; és Magyar (.)rsz'àghan a’termésnek Выпад

ja; Erdêlyben рейд ötvenede. Mélló az ст“

tésre itten az is; bogy mind Magyar Ország

han, mind ErdélyhenV téres Tartományok vql

tanal<, mellyeh Hirályi Fiildelme‘llv мигать, '

’a utóbb a’ Виной, Jászoll, Székelyelc, és $251

цоц által megszàlllttattak nagyobb -hasgzon ve

gen, Amazoh ugyan majd egyedlil Hatonáslio

dással теней eleget; azErde-lyi Szászolc pedig`

e’ felett három szàz ezíist máx-kat tartoztak сза

tendönlient lefizetni a'V Fejedelemnek.'Ezeli, és

egyéb lxözönségea adózások az idönek, ’_smás dol
Быть körn'yülállása szerént majd felebb majd ya

vlàbb vetelteh egész elsö Ráro'ly Hirályig a' ki azolc- _

nak helyébe ezer három száz negyven hettödik ‘342. E.

esztendöben a’ llamara nyereséget rendelé ‚ ugy

bogy minden egész Jobbág‘yhelytöl,\ avngy ol`

lyan háztól mellynek Kapujànszènával, ‘аду

а’ földnek más termesèvel megrallott szekérrel

ld ’s he lehetne-jàrni, hàrom széles ваша lize

tödnélc. `

Deezen adó se volt államlós: тем etlöl

majd Híralyi> llegyelemböl, majd tulajdon hara
lomból „kanA felszabadlto‘tták Jobbágyaihat,

иду-Богу taak igen kevès lálatia volna annali.

Y Mátyás Riràly' мы‘: Bmlán ‚ Gyíilést tartván

Magyarol: esme'rete. C c ‘

l.''
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E. 1467~ ezer négy szaz hatvanhetedik es_ztendôben, meg

‘ a’ Nevèt is elrontotta a’ liamaranyeresègneh 5

’5 a’ helyett а’ Hirályi Fislms adót rendelte, ugy

111111 Hiràlyi, mind Egyhàzi, mind Vilàgì

hogy 11jószágohon minden öt lîaputól egy forint lizet

dönkent. Ezt ismét már magaMá- `

letn'eliÀ eszten
tyas liiraly , a’ mint az idö Hörnyiilállása hoz’ta,

‘tôbb izben темными: az Orszâg’ Bendieivel,

mint az 6 Orszâgos Végzeményjeiböl Kitetszik.

Országunli’ e’ Ditsö Riralyjának halàla utánn hét

alatt pedig a’ jelenvaló szökséghez Hé

pes't szabta 111 az Ország’ Gyíilése azt а’_ 11611121

Ъеъепдё Gyiilésig. Hanem harmadik Hároly Ri

ràly alatt lììderiilvén а’. Magyar нага’ ege , az ‚

àllandó Hatonasâgnali fènntartására âllandó adó

« rendeltetett, ugy mindazâltal, hogy a' Наша’

vêdelmêre a’ Nemessêg’ fegyverre Relêse fenn

'tartatnèl«,Masodili Andrés, Kun Laszlo, és második

Ulâ¿z1ó-Ri-ràlyoli' pazarlàsával , és gondatlansá

ЕМ“ igen megfogyasztattak lugyan a’ ‘Iliiràlyi

„идёшь, ès iövedelmelt: mindazáltal olly bö

vek valtali azok meg masodik Lajos Riràlyalatt

Е. 1524. is ‚ bo'gy ezer öt szèz huszon negyediliben a’Bá

lios înezejèn tartott Országgyíiléshen , midôn ‚а‘

_ ‚ Bìrâly a' 'l‘örök hadrá a’ liiilsö vUdvat‘olitól lié-->

rettenclö se'gedelmekröl szóllan'a, ama' 101101111‘

_ nyó‘g Personàlis ‚ Verhötzi Istváu, Vaz 11361121“?ь

` mesi Barral, ugy ellenezte azon segedelem’ liè

rèst a hogy egyszeráminxiî„megmutatuá világosan

azon felettèbh gazdag arany , eziist, rêz ,` ón ,1l

àl" ' és а’ Szent 'Koronânak ann l
’ у

Uraflalmaì ? `116105111 , l'larminlzadiai __ ’s ушам:

jövedelmèt èlègsègesnel‘ ezen hadviselèsre» tsak.

`az ezekel Когшёпушд Tisztekùivek ‚. és igamk

rályaink

vas ‚ so  ban
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legyeneh. Európánah Királyai hözaiíl valóhan

egyike se hir illy jövedçlmes Bé'nyálkal, mint’

a’ Magyar Hirály. Most pedig azolmah Rormáa

nyozása is egesz töhel'letesseggel mégyen a’Sela

metzi llamara т Gr'ófság -, es а’ Szomolnohi, Nagy

Bányai Bánsági Её’ Felvigyázóság alatt, GazdaàI

gon száporltjáh pedig ezen jöved'elmet а’ Кого‘

nef jószágai, a' Bamarai _birtòhohy es egyéb Ri.

rályi _iavadalmah, mellyehre "gondo‘san ägyel

a’ Е; Hirâlyi l Ram-ara Budán, nagyobb részent

egyenesen' a' Bétsi Fö Udvari Наташи“ fiigg-a \

ven. А Felséges Hiràlyi Helytartó Tanáts рейде

az ndôról, a' Religio ‚ es Osholàh штаммы gon

doshodih. Ugyan ezenFelseges Hormányszèhneh e.Y

gyéb fö Tárgyai hözzül egyih al'Hazai gazdasàgnah

minel johb f'olyamatja is ‚ az ezt lelhesitö heresheâ i

nels intezesével egyetemben. Hane'm, hogy ezt

a’ szomszed Nenlzetehhel тьмы -iizh‘esse,‘ ab

ban nehezen holdogulhat. . y

'I‘utljuh pedig azt;Y hogy aç gazdasâgnalt

veleje a’ penz legyen z "a'zêrt már a’ regi Nemzea

teltnèl meg` volt ez , ugy hogy az a` nellu'il шайб!‘

hödö Or-Szág s'zegényneh‘ tartalódnéh. Ezen nyo

m-oruságnah. elhàritására tehát mindenhot` azonn
igyehezetti volt a' Magyar Nem‘zet, hogy , vai „

lamint máâ javahban, ugy a’ pénzben is 'vagyo-

noshodneh. Elégge megbizonyitjáh ezt ama'gré-l

gi roppanLSzentegyházah, es Illastromo'h, ’a

egyehh temerdeh epiileteh Bela Rirályig ugyan,

a’ lli elsö ezen a' neven, на!‘ apró езды pen

гей voltah a' Magyar Nelnzetnelt; és ez IillyenI

penzei máinapig láttatnah aJ jelesehbPenztärah-4

han: Szent Istváne illy jegyzesaal 1‘ Stephanus

Hex Civitas Hegía.Péter Hirálye: Petrus Hex'

Pannoniae. Abáé: Samuel ' Hex Pann'onine»

I. Andr-ase: Andleas Hex Civitas' Hegimvagy‘

mint az elötte valóe. De mivel mind a’ Нет.“

C e :L  `
i
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Tredêàneli {шёл}! az ahh-0r. Elirópában 'eëy‘eídülìß

járó Bizantziumi aranyok’ felvaltásanak h'agy'ne’

hézségére volnának azol«;,Bèla нашу 'ezen ‘ne~`

hézség’ elháritására olly nagyságu 'ilë'nzelìei‘r~

vereiett Нила ezíistböl ‚ hogy tizszer anny‘it‘ër

nének, mint az elöbbiek; ès azolm’ali’neg‘yvïëne

egy Bizántziumzi AranyoLfBéÍa I‘liràly"A peine

olly jóságu is vala, hogy nyi'lvánsa'lgos"I‘örvén-l

nyel 'parantsoltatnéh os'z'lán az а‘ szerént valól

igazítása a’ тов: pénznék, 's _ugyan (Шу Магда}:

ezíistbôl v'al'ó' yerettetèse )binden ujI ‘pén‘z'nelc'z'
а’ mint Vezt: azl Aranyvégzemiény '.Lii‘líínòfseń pa.'

rantsolja. Вы; Hirálynak êiêñ Tîlpéńzesell 1581€'

hét helíi lálszill: egyikkfelén ß. A7 másik'pli'B.'

Negyedilk'Bé-la a’ Tatárokaól ohozott „щи-ё

me után'nfa' Magyar Hazának, mindènképf tö’

rekedvèn‘ennek holdogságára', a’ p'én'il is annals-'Í
' eszlxözlésére :intèzte ‚ egyik felöl magra ,i éfs‘ Раз":

ВёрЫбМеН/ёп ezen feliráss'al: Ве1а*ВеЩ1Ма‹_

sik ‘ею! pedig a’ BoldogaágosY SziîfRépêt‘eaen

felirással: Sancta Maria. 'I‘ö'bh forman 'ia"y.'e'
темп ugyan.; de ez4 legemlèkezellesebb.nöa-megjegy'zésre mélló pedig az; hogy e-'zèn

Hirályunk’ Unokâja, negy'edik Lás’zló llf'lag‘yçu‘ul‘y

jegyez'tette Же! а’ Nevétv azÖ Magyar Hirályi

pèuzére e’ szerém‘: Lazla. l ‚ ’Y _

' De ‘ezen László Hirály alatt, valami'nt'egye?

belcben., ugy a' pènz` dolg'ában isl fele`lt_e meg-'î'

4 I romladozou vala Magyar Ország.: mé@r na'gypb- ~
ra nevekedelt рейд‘ ezen lromlás IU. Aiiůì‘às

Hirály halála ulánn. Mert elalso’r a` Iíoronáról‘

vetek’edv'én‘ Haroly, Челны, és Oiló; a’ ma»

giánosI Urak pedilg` a` Hiràlyi Hamara’ j‘övedel

meit magokhoz hoporitvàn, nem tsak а‘ Hazai

pena alàvaló bányàsznából veretletett; hanem

az idègen roszsz pénznek is `temèrdelc sokaságá

val4salattatlalsva’ Hazañalf. Rarely teliát minek
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utana megerösödött a’ Magyar Királyi Szélten , ' ‚

oda' _forditotta Hirályi gundjà-t, hogy minden

~roszsz pènztltiirtván az Orszz'ngbt'il,V jó p_énzt

szerezzen a' Haza' boldogságàra. Mineltoltáért

iinom e‘ziistböl и] pénzeket устриц, ugymint б!

pènzesellet;2 és ezelmèl hatszor többet éröltel:

Szélesgaras nevezettel,l mellyelt а’ Magyaroli’

buzgóságáhól Maria' Képèvel_'tzimereztetvén,

Máriásoltnalt neveztetteli volt : ~ès a’ mint ámazolt

V ból ltilentzven; ugy ezeltböl tizenöt ért egy

arany _forintoh Mind eddig tsah a’ Görög, avagy

' Bizántziumi arany pénz járt a’ Magyarok ltöztt

is: hanem ezen ßirályunlc ehhen sem engedte szíi

kölltödni az aranyot sziilö Magyar Ha-zát, és

Езда aranyhól olly pénzt veretett, melly egyik

felöl Heresztelö Szent Jánost; inasik felölpedig ‘

liliomviràgot àbràzolna, mint a’ Flore'ntziai

arany pénz: innêt Virágaranynak is nevezèk

a’ Magyaroli. Hárolynalt Fija, Nagy Lajos ‚ af

szerént folytatta ezen aranynakverettetèsét: ha

nem ut‘óhb тег/Щипцы, Szent János’ Hèpe

helyett Szent Lászlóét, ’s a’liliom helyett ma

‘ ga `Ilirályi 'I'zimerétverettetvén arra. Igy ment

„шаг.“ a’ többi Riralyol't alatt is egèsz Hu

nyadi Màtyás Hiràlyig a’ lii hasonlóltêppen ele\

inten Szent László Iiirály’ Hépével, ’s maga 'Г21

merèvel verette aranyjait: hanem osztán ltülönh~

különbféleltèppen'; kiilönösen ö verette ylegelô'

ször a’ Magyar aranyra а‘ Boldogsàgos Szíiz’

Hèpét. ‚ . ‚ ‚ l

Mátyás Hirály utánn' ltövetltezettHèt Hirály a

Ílatt annyira megromlolt Magyar Orszàg ‚ hogy ár

nyélta se volna elöbbi ditsö àllapotjánali. A'

melly gyalàzatnalt, es nyomoruságnah fölsép

 `pen а‘ 111х‘61у1‹11‹1‘/агпа1\ pénz nèlltül való $211

lsölltödése volt az ol_«a.'.` Ferdinand tehát , a’ ld
J ‚ v . \ ` , v ‚

lgenlol еще“ al Országlàshoz, valaaztatodvan



1

aß’ -c `‹›‘ ъ

a Magyar Hirályságra, és Zápolyai János’

halála utánn ahban megerôsödvèn, az Orszag'

Bendjeivel, egyehelœn шт, a’ pénz’ dolgà- .

han igen erányos Törvényelcet szabott, annak

megrontójit lialállalbiíntet'ven:l az nj pénzeltet

рейд‘ ugy Verettetvén, bogy a' legi Magyar

penzeli’ jegyeivel tzimereztetnenelt. Olly Ben

delés темп; hqgy'a' 'Magyar pénz nem {аду

a' Magyar l‘la'zaban ‚ hanem a' szomszéd Tarto'má

nyolcban is ltelemlö volna; ellenben mint màr А}

bert Rirály idejehen теплым; az idegen hibás`

penznelt behozatása az Országba, иду Ferdi->

Ínand Hirályqnk alatt eltiltatott‘a' Lengyel penz,

Valamint ezen bólls Hirályunlf. elsö Fer

‚ dinánd , v'ugy az ettöl датами Ёе19ё5ез >Riß.

rályainlc mindnyájan fô Rirályi gondjohnals _esq
mertelcvazt, bogy a' penz dolga jó állapotban

maradván, az Orszàg mind mind Зимы) ЬоШоч

galio“, _Harmadik H'ároly liiràly alatt e`ltörölte-~

Цен` а" Капа és vonás forint :l amaz ötven: einen

pedig ötvenegy llrajtzárt ett vala. Meghatárom

‘Мои mindenfele péznek ertelte _, hiilönösen:
llogy al‘furint száz ltispénzt; a' ygares pedig öt

` ltispenzt., avagy hàrnm Hrajtzárt eljne Amas

elt'elejthetetlen Maria Theresia Riralynénkpedig~ _

len `ugy intèz‘te, lmgy a'zmint а‘ sz'íilxség llivâp»

ja, `annyi apró penz, ugymint gares, pollura,

ltispènz verettesselt. Ugyan ezen Dit'sö Hirály!

nênk temérdek sok tiz, es hnszlirajlzarosoltat

veretett, es gyönyörii egyszerii, es Миши-11,

I‘lörmötzi Aranyoltat. Osz‘ůán‘hogy a' Hiràlyi Hints!

tar-z és a’ Nepâ szülcsegen segítene; rezhôl’ is

Еда: mérteln'i polturàlcat, Маратом‘, ès leis

pénzeket apróbbaltltal egyíitt höven vereteltä.

valamint az ö Nagy Atyja Leopold Tsńszár, e5

Apostoli Hirály eziist He‘tes'eket, es ll’lariaaolxat.L ‚

В‘: naam Jósat тает ,I es Apostelì Biràly
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minden elöue vom Magyar airály'olm relai ha

ladra nz aranypénznek elszaporítáááhan, ugy

_bogy a’ mezei Emherekl közölt is közönáêge

len Ток-одна az.

Megl‘ogyasztotta ugyan ezen 4I‘liralyi lli‘nts- — ›

tart a’ Tö'rök lláboru; de meg' in_kább a’ minden

Rirályok ellen __támadott Frantzia hàhovu, ugy

bogy d-itsöen uralkodó Ferentz Riràlynnk ken

. telenlttetnék papiros pénzzel azonn seglteni_.»
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А‘ 'll/iagyarok‘ Fô’ldje'rôl.

Èzen Földet маты fegyverrel szerzetteli,

ugy mind eddig meg isl tartottalt ditsössegesen

a Magyarolt: ugyan ez' a' Magyar (')rszág,‘

melly Austria, Мат/а` vSzilezi'a, Gallitzia,I

Bulaovina, Erdely, ОМ!‘ Ország; Szervia',

Sl'avònia, нон/ё’, es Stajer Ország Röztt. _ft-lt

szik а? тёгвё’МеЦ övezet alatt négy ezer het,

szaz harmintz négyszeg mértföldnyi teijedess'el

a' termeszetnelt 'majd minden javaival böven meg

‘Нами/а. Azért az ö majd liz millió Magyarjait

ugy ltielegiti, hogy a"szomszed Nemzetelmek

ia böven juttatbatnak többfele javailiból ‚ Ёбйёр

Pen рейд; bor, buza, mindenfêle marha,gyap

ju, dohány, mez, viasz, hamu  zsir ‚ 's e

gyebfeleltböl'. Mind ezels Magyar termeselc le

ven, élite-len tudatlansàg jóltat äruljält-el ezen

Magyar Hazának azon Polgárjai, a’ М!‘ mago
_ltat Magyaroknalt lenni nem esmérilr. T'Öbb vta

vai ltöztt a' Balaton, es Feŕtö egesz Tengerelt

nelt látszatnalt; ’s nem {зад jó halaltltal , es több~

fele szárnyos штампа‘, Ьапегп’пёдда! is böven

szolgálnali; amannak а’ Fogas nevii hala Bets,

hen is igen Барда. Folyóji igen `s_za'mftosolt esV

hasznosok mellyek liöztt‘legjelesebbeli a` Duna,

es Tisza: mert ezek nem tsak sok jó halalglcal,
es`l a’ Hereslt'edö hajól‘i Röltöztetésevel 'használ

nali; hanem az Orszag` elltülönözesére is $101

gàlnalt, mindeniltrö’l liet lieriilet nevez'o'dvén,

ugymint: Dnnán innen, Dunàn' (Ы; Tiszán in

nen, Tiszán túl~lieriileL De minthogy minden

Embernelt az a’ part esili innen a` honnél maga`

vagyon; amaz рейд‘; túl: azert Één' valamìnt' a`

Magyarok Historiájában, ugy ezen Munliám
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ban is azon Folyóhnah jo‘hbjáról', es baljáról

nevezem e’ Herületehet, ugymint: Dunajobbi,

Dunabali; Tiszajobbi, Tiszabali Heriiletehnelt.

Mert а’ hizonyos, hogy ezt az idegen oliosEmà

her is 'mindjárt erti, tudvánr, hogy, valamìnyt ‹

az Emberneh , ugy a' Folyónalt is menetele sze
rént‘ esih jòbbja, ’sl balja. Ezen R'eríiletehet а".

Ratonai dolgohra nezve rentlelte elòször a’ vi

ешь Magyar Катар‘; hogy azohnah mind

egyiheben egy Veze'rltapitánnyal mindenhor hé

szen lenne az ottani Nemesseg támadó .'Ellenseg"A

ellen a4 Nador Ispány Fö Vezérhapitánysága alatt.

Sôtt a' Va'rmegyei Banderohon ШИН, mellyeh~
röl _'már emlehezénh ‚ voltah, valamint ‘a’y Ki

. rálynah, ngya’ nagyobb birtohos Urahnah .is

выведет, az ai, I_:latona Zászlós Népeih az ö `

Багдад; Hazájohnah védelmezésere. A’ Hirályi

Bender ezer Vitèzböl ‚ egyeb egèsz Bander ne-gy

száz Vitezbt'il áll vala ;>mint ezt Sigmond , és Il. U

lászló .Riràly‘ Végzeményjeben Штат’! , Melly `

7ё5аётёпуе1‘. hi is' jegyeztelt a' Banderas Ura

lg._at, ezehneh tehetsège szerent. Igy 1a’ Hor'vát

Országi Bane, az Erdélyi Vajdáé, а’ -Széhe

lyeh Grófjàe ‚ esta’ Temesvári Grófé ezer Vitez

böl allo»,` mint .a' Hiràlyé,l Egyéb Bánohé egy,

egész, az az ‚ négy szàz Vitézböl álló. А’ többi

Fö Urahé az ö Johbágyaîhnah'` száma srerént

hatàroztatott. A’ Fö Papohè pedig4 e’ héppen:

az Esztergomi Èrsehe , es az Egri Piispöhe het
egesz , 'az az ‚ nyoltz száz Yîtezehbôl álló. A' Ra-

lotsai Ersehe, Váratli ‚ Pétsi, Er‘lélyi» Zágra'

ы Piispöhöhê, és а: AnránaiPl‘iOl‘ë-BSY esm

A’ Györì, Vesgzprimi, Vátzi Рйзрбдёдёа E91’

tergomi,_ Egri , Erdélyi ., Petsí  Haptalanohé 5' t '

Уйти“. Szent*- Mártoni, Pé'tsváradi- Apáiturohé»l

és a’ шубы; Harluzián Barman-eral. A' Bosnyai,

es Csanádi-Piispöhöhe; Szehesl'ejervári Hápta

\ ‚ î



41o 0)- _\

1апё, és Szehszarcli Apàturé-n'egyed` Nyitrai ‚

ès Szeremi-,Píispökökég Bácsi Hàptalané; Zo
bori Apáturé; és al Téieli Prépqsté ~ nyoltzad,

az az, ötven. Vitézböl àlló Bandér Tetemesen

nevelœdvén pedig a’ Magyar нага a’ meg 11661

1011 Országokkal , ós Tarlpmányohkal, az ö Ha

` da is nagyobbodntt; De ,valamint azon Orszá

golcat, "s elôbb ezen Hazaföldjèt tulajdon erejé

vel magahatalma alá ejlelte a’ _Magyar Nem»

zet; ugy most is maga, es Hirályja’ vèdelmé

re yminden 'alhalmatoasàggal kitünleti az ö vi

iézlô ereiét. Ennek nagyobb esmérésére 521111

széges legalább rôvideden irányunkhoz “грез!

minden rèszeit élles Hazánlmah Ielöadni Emlé

liezénls i‘mmár; hogy mindjárl Àrpád ezen ál

t'ala diadalmasannyert téjjel, mézzel folyó,

Földet bizonyos Megyèkre oszlotta, ’s azoykat

az azokban állítolt Váraklól elnevezte. Szent Ist

ván ßìraly pcdig azutánn több Várme‘gyékre

mêg‘ Iökêlletessebben felosztotta ezen Magyar

Földel, mellyek Tzimere eg‘y Pais, lapjának e.

gyik felen az Országnak nèg'y’nagyobb Folyó

jil; a’ mâsikon három nagyohb Hegyeit a" Ro.

гены/111, és Hellös Heresztlel ábrázolván. Ennek
'moslani l Vármegyéjil tchat Betíi rend szerént

ugy rajzolom-le, hogy elöször mindenikének

fekyésèt, és mìnémüségêt r, továbbá minden
ч .Val-osait, vagy jelesebb' .Helyeit Hülönösen;

Osztán betíi szerrel minden Halységeit, ès Půsz

lájìt, végre minden kiesmértt Földes Urait Ri~

hyilatlcozlassam.
dbaujvármegye, Zemplén, VTorna, Bor-J

86d , Sáros`, és Szepes Vármegyèkhel [4.íirnyöznet-`

ve olly'föl'det foglal, mellyen bövséggel te

l‘em bor , gabona, arany, ezíist , töhbféle èr-tzelß

kel, és dràga Rövehkel", mellyek liöztt az Opal

Qlly azép, hogy ennèl szebhet schul sem talál

n
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hatni. Maltltoserdö'sége soh ezer sertêst Наш.

Jó halahltal-tenyèsznelt folyóvizei, mellyek ltöztt

nevezeteseh a'Bodva, Ноты!‘ Saió, Tartza.

~Nepe többnyire egész Magyar, az az.~,' nem ‘зад

Hazájával ‚ hanem Nyelvêvel is , ’s a’liassai Piis- '

pöltséghez tartozilt.. J‘elesltedilt Bassa Iiirà'lyi

‘Ни-она“ és Erösséggel, mellyet èltesit Szent

Erséhet 'roppant Temploma, 'a' MegyèsPiispöld

buh, és карма"; a’llamarai Iga'zgatâs.; Fegy

verta'r.; а’ Birályì Alaademia, és Fö Gymnazî‘um;

а’ ‘ГидошётуойВазяай keriileteneh Fö Igazgatà

sa.; a' Ш‘! nagy liazárnya'; Fenyítèltház; ‘Гйирог1

ésyPapiros malom.v ~ Jászó sem ltevès éltessè~

gère vagyon "e’ бега‘ Vármegyènek a" Prémqn

strati Prepostsàgnal'. szép Templomával ésHastë_ly

jával, ’s Márvanyhányájaval, és régi Törvényes

Leveltárjával. Abaujvárt most ‚май а’ Vármegye‘

Nevehiresit/i. 1-  > 'l‘öhbí Helyelt:

' Aha. Alpár.. Apáti. 2. ÀranyadlsafArnnyitlta.
Arka. Aszend. Balham/2. Balata. ванна. Balog.

Bartza. Basha. Baslxó. Bator. Báttyolt. Bela. Be.

nyéh Bereg. Be-renos.` Beret. Berhifalva~.'Bernát«

Тай/а. Bezter. Biste. Bocsá'rd. Bód. Bodoló. 9.1305‘

. dany. Boldoglt-ö, Boldogltöváralja. Bolo'gd.Bord&«

Вона. Q. Bozita. Böçs. Böd.Bölse, 5.Buzal`alva.

Buzinlw- Bild. Büttös. Csaj. 2. Csâltány. ст“,

2. Czeheháza. . Cs'ëcs. Csenete. Csobàd- Csontos-y

{ай/а. Dehröd. Deczháza. Detels. Devetsera

Dobsza. Ents. Enyitzlte. Euhlalr. Её]. Fan

lsal. Fillieháza. Fony.`Forru. Fulólteres. Füged ,

g. Füzer. Füzi. Gadna. Ваз)’, 2. Gara'dna. Gar

lllótz- Gard. Getse. Gibárt. Galop. Gamboa. Богом

(Нам Göntz. Gönyü. Györgyi.' Györl'te». Наций}.

Hamer, Hara'szti. Hatlsótz. Hécze. Hetény. Het'

rilt. 111116я Him. Homród, HorválLr'Huta. Найди

f 2q [da , QJInauts. Jenóvk. “поза. Басёйь Hajata`

llñlsa. над? Karátsond. Нашем 5. Hélted. 2» Hee
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letseny. Бета]. Bementze, A2. Benyhetz. Ber,

Heres. Beres, 2 Beresztete, Beresztpatalta. Bi_

nizs, 2. Birálynép Bisfalu. Homorótz. Bomlós,

Homlóslta. Borlát. Budor. Bupa. Lántz. Le
Vhenye.y Leh. Lengyelfalva. Litka.lLörintzl«e. Lu

`ha. Maltrantz. Martzinfalva. Mátyásháza. Metzen

‘szajl`, д. Mera, 2. Migletz. Miltloa. Miltóháza.

Mindszent, 2. Misle. 2. Miszlólta. Mogyorós.

Mogyoróslta. Monyoróalca. Nádasd. Nádaslfa. Ne

meti, 2. Novai, '2. Nyiri. Oltsvár, QfOnga.

Opatz. Osva. Pàlliáza- Pamleny. Pány. Pa'nyok.

Pedér. Pere. Perecse. Perény. Petri. Pintzend.

Pirend. Роща], Polyí. Pradsárvár. Preheding.

Prepost. Pultltantz. Pusztal'alu. Radvány. Helms,

Bank. Ras. Razsony. Redmetz. Regen. Regétzlte.

Belta.. Reste. Rozgony. Rövidszenlïudnok. Виза

1‹а‚ Q. Запад. Sáp. Sárvára. S'ebes. Selyeb. Semse.

Sepsi. Somos. Szaltál. Szala. Szalántz, Szantislta.

Szántóà' Szászfa. Szebeny. Sz'edletz. Sz‘e'mere.
Slend, 2. Szent-András, Szentistvátn.l Szépha

lom. Széplalt. Szeszta. Зайди} 81511326. Szina. $21

пуе. Szltaros Szöled. Szolnolt. SzurdolLTenger,

falva. .Tomor._„TÖltès, 2. Telltibánya. Ujfalu, 5,

Uj‘lak. Ujváros. ушёл, 2. Vajda Vajltótz.Vécse.

'VendegL Vilmány. Yily.Visoly. Zdoba. Zsadány.

Zsebely. Zsir. Zfsobrálc. Zsuy'ta.

V Földes Uraságolt: F. Birályi Bamara.Bassai

Píispöli.,l es Kàptalan. Sze'pesi Píispöh , es Bap

talan. Boanyai Piispölt. Jászói Prepost. Nagy.

szombati Seminárìum. Beligyiói Bintstàr. Tu

domànyil Bintstár. G.> Aspermont. G' Andrási. G.

Beglevits: ' G. Bârolyi. G. Csáliy. G. Forgáts.l

G. Barltótzi. G. VandernoLB. Mesltó. B. Fisser.

G. Feltetmß, Ortzy B. Vélsey. `Bassa .Városa.

Bartzai. Pétsi. 'JaltabfalvaL Nagy. Zombori. De-y

n'letzlti. Szentimrei. Borbély. Boronltai. Szenen»

lS'i. Bende. Beltz. Patay= Szirmay. Fáy. Fantsali.
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Tèmyeî. _Ilászo‘nyL ‚затея. Heszely. Hátsândi.4

~Szatmári. Domonkos. Dezsöli. Lántzi. Mednyán’sz-l>

lli. PalástifOx-osz.“ Sós. Hrajnik. Kazintzi;Pukí,

`Vitezf Szemere. Far-kas: ` Horke. Orhan.' Nováki.'

l» Vai; Mbtgari'. Szètsi. Homáromi'. Darvas. Onodi.

Otvös."I{e_tzer. Tiszta. Vendég'i. l - V
' Araduärmegye‘, Erdely Одежда’, l'îrassó,

'Temes , Tovrontál., Csanád , Bël‘eä, , ÉS Billar-Var# I

niegyék köìött a’ C_sanádí ,és идет egyesültt Ara-Í
di Piîspökségben átaljában lermékeny',_l`öképpen

bor-ban, és buzában. Hiresl a’ Ménesi`bora,'ha`m_

vasv almája, es jóizů dinnyêje. Maros Folyója

_jó halalikal böves; valamint Erdösège Vadakkal.

.Népe töbhnyire Q'láhul beszél, mind. eddigmeg

~nem hóŕlolvfln az ,Otel _ápolgató Hazàja’. Nyelvé-`

_ nek. Fö Vàrosa О Arad , а’ mellytôl nevezödik,

а’ Maros’ partián jó kereskedéssel , a’ nem еду‘:
siíltl Piíspök’ lakásával, vHirályi Gymnáziummal, A

Sz, Ferentz’ ëzerzete.’ T'emplomával‘, es Rlastro

maval, és a? Nemes ищешь’ Házával diszes

kedik.- Uj Szent. Annát еду régi ‘гад 'és а’

T. Piáristá‘kl’ Oskoläja teszi nevezetessê. ’ ' `

' 'I'. Н; ‘Асгпе. IAgris. Agya. Alatka. Algyesly,l

Almas. Ahnaêszeg'. Apatelek. Apàti'. Aprits.‘Arak.;

Aranyag` Baja. Baka; Baltele. Baraköny.' Barda.,

Barnatzel. Basarága‘. Bata.,Bélzerénd. Benedikó.

Berendia., Berza.'Berzova. Bodora. Bodrás. Bog'->
иен‘, Bo'gyest. Bohany. Boks‘zeg. BontvzestLBo-`

- ros. Borossehes. 'Bo'rstele‘kl Bököny. Bru'sztnr'es

ki. Вышла. Busák. Butlyin. Csala.,Csermö. Csi

csér. Csigerd. Csí’ll , 2. Csintye. Cso-resti. Dez

n‘a. Diets. Dombravitza'. Dontsen. DrautLDueis, l

2. Dud.'Dultsele. Elek. ]?.l‘dc">l|egy. Fejéreigylláz.

Fèlegyhàz. Felménes. ‘Багдад. Fênyes. Feritse.

Földvár. Gaja. Gal. Gals‘a. выдает. Gorosdia.

Govosdia. Gros.l Guranotz. Guha. Gyarmat. Бум‘.

mata. Бум-од; Gyulitza, Halalis. Hatintz. Hetvenes.
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Hódos. Hold. Hontzizó. Hontzisor. ‚Миры. Ígneg

tyi. Ilgyó. Iltyó. Iratos. Jánosháza. Jàrliostó. Je..

nö. 2.J.ószas. Jószńshely. Bahar-ó. Ral‘uts. Hamai-ás,

Картина. Ravna. lïendertó. Her. Kerel.. Herelös.

Iieŕesztur. Kertes. Heriifleat. Iieszi- Ftisindia. lila.

dova. Kotsobalionop._l‘sontrató. котят. Hraj.

ltó. Hraszta. lirolina , 2. K'ujed. Kurt’its. Rurvaltér.

Rutas, Hui/in. Кбайт’, Láz. Lugozó. I_.unlœLgLn-A

pest; Löliôshâza. Mailris. Magyarat- __Manderloli.

Ménes. lVlezes. Mikalalta. Milliova. Milova.>F Mi»

pyácl. Mislte. Mondorlalt. Monyásza. Mpnyoró.

Morolla. Mutsa, Nlustyha..Mus'ztest'yZ Na«lab_.Na~

dalbestil. Nádas. Nagyàg.~ N_agypel. Nyagra. Nyêlt.

Obersia., Otlalta. Otvas. Otvenes. Panád. Pane

Lota. 2. Papoliháza. Paulitz. Petslta, 2. Pereg,

2. Peresty. Pernyestl.` Petrits. Pies. Plop. Pre

цену. Radna. Вата. Bepzeg. Rey/etes. RósiaQQ.

Sarló. Sebes. Sega. Seprös, Silcló. Silingyia.

Simànd. Sionda. Sofronya. Sólymos, 2. Somos.

Банда. Szabadhely. Szaliáts. Szaturó. S’zéliáts.
Szëlindvar. Sizeledsány. Szel’estye. Szemlalt. Заем‘

anna. Szentmárton. Szentpál, 2. Szenttaìnás. Szerb.

Szeróság. Зайти‘. Szinyittye. Szinytye. Szlat‘i

na, 2. Szohorsin. S'zoroaág. Szuzány. Szölös.

Talpas. ‚Тани. Tautz. Temesesty. Ternova. Tok.

'Í’ótvárad.‘TrójáS Tövisegyháza. Ujfalu. Ujpau..

lis. Vadász. Vajvogyen. Vallemare. VarjaaV Varsáml.)

I|.'_Va1.oja. Vilâgos. Vìnyestye. Zarànd. Zemer

zel. Zeren‘d, 2. Zimánd. Zimbró.Zúgó, Zsulitza.

26111“. _ ’ _ , _ _ _

F. U. Felséges Királyi Нашем-а.- Nagy'vára

di Piispöli. G. Königszeg. G. Kàrolyi. G. Gyn-l

lay. G. Felœte.“B.Peterti. B. Venlth'ei'm. B. Pich

ler. B. Vitezvári Simnnyi. Világosvárí, Bolius.

.Àlmashl Lovasz. l‘lászonyi. lnatitoris. Inhey Gyo- '

гоМ Etlelspacher. Forrai. Lengyel.' Tibolt.l Tö

röli. Martzìbùnyi. Szalpeli. Józsa.Csernovits-.Ma~ ‘ ‹

ь.

`

О'

\
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gótsì. Рыб Abrahámfi, Bésán. Vásárbelyif Sta.

,ni`slovits. Póngrátz- Andrenyi. Desö Sanha. Ba.

las. Копия. Bittó. Aradi.Urbányi. Bohdánovits.

Nevery. Izsàhy. Töhölyi. Atzel. Vörös. Бек-ел.

ltess. Bánbidi. Somogyi. Нотный. Bernárd. Bene.

Butzurha. Házi. Vizer. Pulay.Egyed.' Remehházy.

Niholits. Hampel. Liebenberg. Köver. Bosnyáh.

Dietrich. Вена. Wurm. ' „ '

lArvavármegye Szilezia', ’s .Gallitzia Or.

.szágoh , Lipto , Turótz , es Trentsén, Varmegyék

Illözze szorittatván, annál nagyobb benne a' пог

galmatosság. Nagy fenyöfàji höztt tenyeszneh-a’

medveh, farhasoh, róháh, és zergéh. Az árpán,

Zabou, es ihritzán hiviil böven terem benne a’

len , es földihörte. A’ nagy erdöaégböl szep nye

' resege vagyon; [iíilönösen a’ fen'yöolajból. Ju..

hohhalis bövelhedih. Folyóji. Arve, Bela, Je-v

, lesnya , Parnitza ‚ Sztudena ‚ es Tserna; A'Magyer

_ l'e'seit.

Földneh ezen- Besze" Lahosainál leghevesebb te

Имею vagyon а’ Hm’ Nyelvéneh: mert ezeh

mind ТЫ}: Nyelvüeh; es над а’ y Fö Nemeseh ,

’s a’ Iiereshedòh jeleshednéh a` Magyar Nyelv’

tudásával. A" SzepesiPiispöhséghez tartoznahJ-î
'A_rvavár a' megas Röszihlán vmostis erösen ё",

noha nem olly `jó àllapotba'n ‚ mint Màtyás Hi..

rályidétt: fenn tartja mindazáltal ditsösseget ‘a’

Nemes Vármegye Nevevel. Alsó Rubin az Arva

vize mellett azzal nyerte-el itten az elsöseget;

hogy a’ .Nemes Vármegye ottan tartja az ö G-yü

T. H. Arva. Babin. Bielipotoh. Biszteretz.

Breza. Brezovitza. Bnbró vBuhovina Выше.

Csimhova. Dedina. Dlnha. Вино", 2. Erdödhe,

Farna. еще). Habonha. ‘Наций, 2'. Harhabuz.

Isztebnye. Jablonha. Jarhi. Jaszenit'za Jaszenova.

Jehova. Jeszenova. Felsö Rubin. Ptlin. Iinyáza.

flira'lován. Hrasznahorha. Hriva. Kruzeznitz. liu.
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Ни.‘ Ladomêr. Ladonka. Lauhó. Lehota , а. Le.

notha. Lestine. Litsek. Lieszelx. Lipnilz , 2. Lok

на. Lomna. Malatina. Medvelz. Medv'edzia. Me
dzìhbrod. Mokrágy. Маше. Nagyfaln. Namesztó.

Nisnyn. Novotti. Oravl‘a. Os‘zada ‚, u. Oszadha,

ParnilmfPekebik Podbiel. Podolc. Podolk. P0

lu-ivá-ts. I’olhora. Por-uba. Poloh. Prihis. Putzó.

Bahasa.A Rabtsitza.' Revisnye. Bustin.. Stepano,

2. SzárnymSzernyàtze. Szihelne. Szlarrit'za, Szu.

kaháza.Trszienna. Turdos. Turdossin.Tyapessó.

ища. Vanyovka. Vazìló.Vavre'tsl\a. Veszzelmlíi

lanova. Za-bidó. Zubrets. Zakamene. Zaskó. Zas

— Lal. Zaszlriva. Zuhretz. Zubritza, в. Zubrolava.

F. U. Felséges FL. lHamam. H. Eszterházy.

Bel'igyiói l’lintslàlv. G. Erdödy. G. Zic'hy. G. Pal

Ку. Ме‹1"е\21\1. Р1а11. Baitsi. RaLovs‘zliLHubinyi.

Abar.. Mèdzidbmdzni. Zmesaál. Виши. в"

hovinszhi. Meskó. Benyoyszki. Dedinszlai. 0110-`

litsányi. Gyurgyovita. Loktzánszlci.

.Ba'csuármegve , ujra ezer nyohz száz Het

vtöhen véle egyésittetvén Bodrogx‘vármegye ,wle

rekasan nagyobbodotl. Fehszih VCmangrád ‚ _To

„мы, Szerem ‚ Verötze, Baranya, ’s Pest.

Yarme'gyék, és. Hiya Ku'nság` lîözött n’ Halotsai

Erseliségben. Fò'ldje а’ пё11‹ё1 ,hogy trágyáztat

nèla, mindenfèle gabonât böven terem. Bora, és

gyiimöllse is elég vagyon: mènesse, gulàja1 è?

)'ubnyáija igen ‘Számoat legiobb halalckal, és

szárnyas vadahkal is blövelkedih. Folyóii‘: Duna,
T'isza, es Ferentz lHirály Tsatornáj‘a, melly' ke

resztöl vagja az egész Vármegyél nagy hasznà

val a’ Hereskedêsnek.Tavai is Szàmosan vannah.

Szèp erdö nèlìu'il sem szíil‘ölködih'. Nèpe izmos,

éá a' Hazain hivíil több Nyelveln‘e ‚0521111. --1—

Szent Maria ., vagyszabadha ‚ egy a’ legnagynbb

liìràlyi Városai közzíilMagyarOrszágn'ßk,Gym’v

Y uàziulnmal, het Templommal, nagy Iiaszarnya

val,
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val', és a’ Városnak roppant Házával élieslcedilf.

Nagyon foly itt а’ Негевдедёз mal‘hával, Ми] ,

gyapj'uval. Hét Faluja tiz Раздача vagyon határjá

y han. -- Zombor .lîiràlyi Város is a' nagyobbalt-ltöz.

МН való ‘, 's diszeskedih a’ Hirályi [iamarai Admini-l

матом ; az O Hitíi Falusi Tanltólt’ Szemináriu

maval ; a’ Vármegyé‘nek ritlta szépségü Házâval,._.

.Ujvidèlt Királyi Varas> a' Duna mellett Pêtervá

radnalt erányjában , hajó hid lévén ltözöttök Szin?

te olly Népes, a’ Bàtsi nem egyesültt Görög`

Piispölt’. lalxásàval, IiirályiV Gymnaziummal, hat

Templommal j'elesltedvén. Keresltedése igen ele.>

ven..-'Bacs Erseki Város a` Mosztonlta vize

mellett mind eddig azon ditsösséggeljelesliedile,

hogy az ö Nevével nevezltedilt e’Nemes Vármeá.

gym-_Baja 4lteresltedö IVàros а’ Duna' partján"

több' r["emplomoltltal , és a’ Francisltanusolt’ Gym.“

nàziumàval. . y  ‚

T. H.,Ada. Adorján.»Almás.;-Alpár, Apatin.'
Bácsujfalu. Bajmalt. Варна. Baratslca. Betse. Be-V

gets. Bela. Belad.- Bereg. BezdamBikity. Вина,

Biltova. Bodgyán. Bogo-jeva. Bogyán. Воина.

Вогв6‹].’Вга1уе"Ё|25. Breztó. Breztovátz, 2.511

ltin, Bòlsofvátz. Bulnir. Bulltez.' Csauász. Csan

taver. › Csatàlia. Csávoly. Cséh. Gsell’. Csene.
1Снег‘н’еиугёй. Cserve. Csesztó. Csilteria.A Csitso

va. Chonaplya. Dántova. Dérony. Devetser. Do

roszlo'. Drágova. Dubolfa. Feltetehegy. Fëny.Fi
lipova.Y Földvàr. Futals, v2. Gajdobra.' Gáliova.

бега; Gartlinovátz Glozàn. Gradin‘a. ‚ Gyántárns.

y Gyékénytó. Gyumrim. ‚ Gyurity. Gyurgyim. He

fgyes. Hódság. Istvànmegye. Ivánlsa Ivanoszellól

Janltovatz. Járeli. Kalzium.` Ramendin. Handia.

Hanizsa. Haranltoria. Hatymàr. Helebia. Fieles.

Her, 2. lier'esztur, Hernyàia._ Hètvilló. Iiipova.

Hiszáts. Iiisszállás. liohqt. Huczura, Hula , ‘2. Ни]

pin. Hunbaja. Hupisìna. Hurialsovatz. Rutas. Hö

Magyarok esme'rete; D d
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ltut. Lality. Legyen. Lilian. Ludas. Madaras. Mán’(

dra, Martonyos. Máteháza. Mateovits. lVlelyltut. '

_ Mertvályos. Milititz, Mohol. Monostorszeg. :Nagye

feny. Nenadity. NovoszellófQhx-onyatsa. Obro

чём. Omorovitza Qsztoralt , a. Palamitslta. Рв

1ёш-1‹а‚ 2. Parahuty. Рак-ада. Р‘Мзёг. Рег1е3.› ‚Ре

и‘огеЬ-Ршочёцг. Petrovozel. Pirni‘tza. Piros.

Pionitza. Platna; Pfreljaja; Prigrevitz. Ванны/6. 1

Bastina. Rém. Вадим. Boglati-tza. Sándor. Söve.

Szx'ajlova.l Svzántova. Szeghegy. Szelentse. Szent

ivány ‚ 2. Szen'ttamás. Зима. Szilbàs. Sziregi.

Szivátz ,. 2. Эпоха-от)’. 5:0пщзмпышывщраг.

Tataháza. Tavanlnit. Temerin.' тем, Т1ч1ш11а.

Tbpolya.- Tornyos. Тогда‘. Tovarisova.' Turia.Ugarszta.Ujfalu. Vajs‘zlta. Vantelelßvaslmt. Ус‘ ч

provata'. Verliász.uflïerusity,A Vranyest. Vultova.

Wizes. Zobnatitza. Zside.. ' I - Í ‚ '

` F. U. Szent Borona. H, Bamara. Hallotsai EIM'

seltseg. (ìlfasalltoviteßf .Brúnsz'viltrßzahadlta

‘ГМ-она.2ОШЬ61‘.Уё1га..В:Оп21. B. Iii-ay. Szetsén.

Gsell. Sztrati'miimvits. Latinovïits. Csejtei. Geomàn.

Zaltó` Vojnitihv Lenltovits; Pilas'zanov'its.' Zlin'sltì.`
Màrfy. Nemetszegí. .Antonovits. NIésztän'bs.Pota-v

Lai Sandor.- Szala'y. Polyák. llilás`~zvnnyi. ` fMatya

sovszlti. Csázńr. Szultits.A ll/lilaszin. Guganovits.

Над-‘1111.’ ,Boi-oriai.v Kot/ats. Sislt'nvits. ‘ ` ’

Baranyauármegye határos Bács ‚ .Tól'na ,
Somogy , yes ¿.Verötze Vàrmegyeltltel la~ .P'étâi

APíispölnseglaen. Derek erdeji¿ és. azölös Alaegyeî

vannallma` nßmazok mindenfélefáltltal ., emezek hi.

res horoltltal _szolgz'zlva'mfI Gabonàja. burgonyájah“

’s gyiimöltse is .böven terem.' Folyóji.: Duna,

Вина, НзгаВЭдь, eaLTs'ele,À több"pataltoltltal

egyiitt. Magyarjainak vannalt töbh l‘líilönös sza~

vailt: de yoh'oalt egesz Helyseg‘elt isitlegen Nyel

víielhf-,Pêtsr-Birály Va'trossal eltesltedilhmelly

.'ben a' Peter .'Biràlytól epittet'ett Szent Peter’

‘0. ,_ ' `

f
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Temploma felülbaladja nagy’ságávahMagyafOrS _

лёд-па!‘ minden egyéb Templomait; ugy 353361)

hi l’iispökeit az ottaniy Piispölrnz ö -Èrseki Pa'-L

lastjiìval. >llalátn itt lévö Piispök nlyertel 6211216

âzöpA Romaból az ö nii-gy èrdemeire l nézve днём

бШПД/ХЩЙ‘ЁЗ Ilirály idfèttaMária Theresia’ .Ol-Ä

» штаты” pedig ulimóveyörgy, „аду .Erdemli

Pétsi Puspöknek adatottazon Homai неделю,

__ llo-gy azon Ersekiv Palááttal állandóan jelesked~

nenek a’Petsi PiispökölnUgyan az emlilettnagy

Píispök epluetett Aaz Ursulina Армада’ azámára

15,.,.Szê‘p Templom'ot, ,és Hlastromot; egyrop.

‘pent Piispölii Hönyviárt» .ńllilon , " ea'.j Решили

nem, a’ mellynek Laistromát has'ználtam. en» ia

ezen Munhámhan. E’felett -Szerzett'egy' I'iön'yva

nyomtató Mühelyt, .és Papi-rosmalmot. Ekesiti

Q'. derekl Hirályi Yál'ostA a' Jesuitáknak. épültt

@9st a’ Cisztereitàk’ hil‘ásábanl “зуб Igyön örií.

Templam., ès Rlas`trom,a' Gymnáziummalegyntt ;

Iggy a’Ex-anciskánusok, és Mizerikordiánusuk’ lila.l

_ s‘tròmával ,' 'a'I‘emplomá'vaLA Hire-sekv a’ ‘штата;

es a’ marthávah, ‚выданы, dohánnyal,"s.gubats.

за! valóì Hereskedése. -ltt мышца‘ NemeaVár- ’

megye' Gyíilese,4 is. — Вагопуш’ён’ a’Nemes~Vár-«f

megye nevezesével , és Poslávál jeleskedik. Мои

hails legszomoruabb törtënetére emléke'zteti a’»

Magyar-Ha‘zát. Most a' Franciskánusok' 'I‘em-v

plomàval , ’s Hlas'tromával , èS_Gymnaziumá,val,

's a' Piispök' szép Hastèlyjávalldiszeskeilik. .

_ T. H.: Abaliget. Adex-jas, 2.. Alislen. Almas.

Ara. Aranyos. Arpád. Aszszonyfa. Ara. Babartz.

Bâcsl‘alu. Bagora. Вадима. Bakonya.Baks'a. Bán.

Bánfa Bános. Bánya, а. Bar. Barata. ìBal'átul‘.

Burda. Batina. Belzel'a. Bellye.' Bekártl. Beng'e.

Beremën. Berkesd. Besentze. Bezedek. Bitsérd.

Bikaly~ Birián. ‚ Bise. Винты , a. Boda. Bmlas.

Bodqla, 2.7Bodony. Воды, 2, тайм. Boly,

_ g ‘
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5, Bolymány. Borjad.- Боевой. Bosta. Botilta.

Botylta. Воин‘. Budafa, Bndmêr,‘ 2.» Biíd-ösfa.'

Biidösló. Biiltösd.. Связи)’, 2. Csarnota. Сзади;

Cseben. Csehi. Cselyé. Csepely.Cserdi.Cserlmt.

' 2. Csibogát. Csohólsa,'Csun. Csuza. Dalyolt Ваше.
baza. Darás. Darda, 2- Darótz» Dellye. Denes-l

háza.-‘Devetser. Dinnyeberlxi. Dobólta. Domhó.l

Dolna. Drávafols. Dömò‘rlcapu. Egerag. Евы-неё’,

2. Egregy. Egyházbêr.Ellend. Eug'yenfalvaj‘e
_lie-d. Foti. Földvár. Gadàny. Garé.iGerde. Gere-v

nyes..Geresd. Gilitz. Gilvânfa. Godizsár. Бонн‘

sa, 2. Göd're. ваша“ ‚ Q. Göttös. Gyód. Фун

mölts‘eny. А Gyiid. Gyula. Gyiiriìfíi. Hab. Haly. Haj;

mas-.,~ '1.,'Haraszti. Над-мну. Harsáńy.' Найду. He;

tsehely.. Heder. Helesfa. Herend. H'ernádfa. Hen

`telendf. '2. Heteny, 2. Hesvehely. H-idor. Hidas.c

Hidveg.ÍHimesháza. Hird. Hirits. Homolc. Hor#

nyéls. Hnsztót. Ibafa. Illotslia. Iparsl'a. lzsep. IJ
v_ány. Ivanylmttyán. Jagonalt. yJaImbfalu. lJanosi ,’I

g. Jenöt Jenye. Haan. Ratsfalu. Камина. НёЬПз.

КаЬпбоь-‘БёрЫпа. Karátzodfa. Karants. Kárász.

Rarts'0t`a..~l'iassa. Hassaâńliatadfa. Hatoly. Relics.'

Выезд. Ветви-(1. Kemerid, Remes. Remse. Ке

resztjur', Q. Resltendalieszü, Hisdënllisfalud. His..

peterd. Risteleli. Rolla. liomló.~ Нормы Ilïoros.,

Ror'pád. Kovátsida. Hovátzena. Hozár';=`5. Hô.

lltöhlény. Hölteny. Höl-lted. Körös, Hövesd , Q.

Lalt, Q. Lantsnk. Lapántsa. Laslta. Lasltó. Liget.

Lintód. Lipovitza. Lippova. LiptófLLotlíárd. Löts.`

Lultafa'. Lusol.. L'uts. Magóts. Magyarszelt, Márs.

Malom.„Mánfa. Maraza. Marò'tzfa. Marolgö. Mar

tintza. Márto'nfa. Matty. Mecslte, 2. _Megyefa.

Melcényes. Meltöd. Meszes. Mitslie. Mindszent,

5.-..Mjslte. .Mi-sleny Mrotsolad. Mogyorós'd. Monos

olmr,I Monostor. Monyoród. Monyorósd. Nádasd.
'Nagyágn ‘Nagydém Nagyfalu.r Nagypal. Неде

read, Németi. Németszeg. Nyàrad, 2. Nyarop,
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Nyomjaï. Ocsárd. ÓfaluÁOlasLO'làÓrfi. Orosz`

ló. Oszd. Osztró. Ohörvölgy. Pall, 2. Palhonya,

2. Pale", 2. Paprád. Patate. Pázdány. Petsvárad.

Pellerd. Perehed. Petárda. Petegd. Péterd , Ь.

Peterfa, 2. Рыбы. Petrovszhi.\Pisl5i. Pishó. Po

csa. Pogány.P,ölöshe.Pusztafalmßabsántz. Bad.

Rádfa. Rágotta. Helios. Ronódi'a. Bátz'petre. Ble

falu. Begenye Remes. Romonya. Rugasd. Sá

l mod. Sax-oh. Sásd. Sebes. Sepse Szebeny. Sihlós.

Somberg. Somogy. Затон. Soros. Sörös. Szabálr.

Szabás. Szabolts, 9. Szag. Szajh. Szahál. ,Sza
.lántm Szalatnalt. Szaport‘za. Szálraz.Szarvaeház.V

Szász. Szatina. Szatoristye. Зина. Szederheny.

Szehtsö, 2. Szellö. Szemell. Sz'entdalnján.- Szent

dienes. Szentersébet. Szentgál. Szentgyörgy.

Szentbáromság. Szentjahab. Sgntistván. Szenti

ván. Szenthatalin. Szenthirály. Szenthut. Szent

lászló. Szentleleh. Szentlörintz. Szentmárton, 5.

Szentmihlós. Szerdehely. Szilágy Szilvás. Szöhe.

Szöhed. Szölös , 2. Szopoh. Sziir. Tapoltza.'l‘ar~

isa. Tarrós. Teheres. Tehes. Tengerin. Tere

hegy Tessény. Tessenfa Tófö. Toriántze. Tor

más. Tótfalu, 2. Töttög', 5. Trinitás.Turony. Ud
. l. чёт. Utlvard.‘Ugyvár. Urög. 5. Uszög. Vagot. Va

jiszló. Varasd. Varga. Varias. Várhony. Vasas. Vas-f

nohwVaszar. Váti. Veghely. Vejti. Vehény. Ve

lin. Vemend. Vernyáh. Versend._ Vertihe, Vil

lány. Virágos. Viszló. Vohâny. Vörösm'art. Za

lata.A -Zalatnah. Zengevár, Zóh.' Zsà'hos. Zsibrih.

Zsimìnye. Zsobáh. .
v vF.' U. Iiirályi llamara. Albert H, пение’.

Petsi Püspöh, es Haptalan. Pétsi Prêp0stsâ€~

Pétsi Plebánia. Pétsi Hispapság. Beligyioi Hints

На‘. Tudományi Rintstâr,-H. Eszterházy. H.Bat.

tyàni. G. Eszterházy. G. Battyàni.> B. l'luny'adi.

G. Smîdeh T. Piárist‘áh. 'Г._ Cnam-nah. Bara

nyai.A Сайты-1. Meltzer. Petrovszhi.Horvát. Santas
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La. Sishhvils. Mihâlovils. Jeszenszlài. Petrôtzî.

Vrantsils. Hapuvári. GáLStanhovánszlci. Рейн-1.

I’ìajdalsi‘ Nunhovits. Hardos. Bésán. Boronlfai.

`Pelö. UrbènyLBoda. Balovils. Repas. Mitter

1:22

pacher. 52011011. Tsupor. Orszàg. Bajzát.Putnik.

Barsuármegye Herítlelvén Nyigra, Turólz.

Zólyom, Hontl` Eszlergom, és líomàrom. Vär

megyèhhel , nrannyal, eziisltel , 's egyéb 421121311

kel gaìdaghja а’ Magyar Наш“. Mézzel is hö

velhedilq' szèpen terem gahonája is: Iegelöje

jó lévên, marháji is s'zêpek. Bort l'ìözépsz eriit

szíiretel. Ferdöii nev'ezetesels. Garan folyója nem

Iievés hasznára szolgál.' Népe a' felèö részen 'I‘ówè

Inl, az alsón Magyarul heszêllfEgy része az

Esztergòmi Ersekségben; mas része а’ Beszteb

tze-i líispöhségb’n vagyon.  Hörl'nötz szabad

Ri'rályi Vá-rosa elsö #1"Bar'lya Városoh Lözött а’

Bánya ‘Hivatallal , szép~ Templomokhal', ’s egyèb/ `

l‘làzòhkal lliazeshedik, mellyel; 116211 `emléheze

lea а’ Pénzv'eröház, a' hol szohtak veretletni a

ma' gyönyörü КЕМ-1118121 Агапуо1ц CZÍÍSI Talle

‚1‘011 , ès‘ Hn'szaauh. Nevezetes а’ Választóház is,

hnlotï az ezíistöl elválasz'latih az Arany. Hira

lyi Gymuàziummal, és Normális Uskolávnl is

diszesheflih e’ hires Magyar Blmyaváros. ~~ Ujbá

nya nem forrasztia ugyan annyira а’ drága ér

идёт: Bányász Hivatal nèllsiil míndazállal nem

szíihölliödil., «- fNevezetf-s Mezövárosa , Leva,

‹ _т“11у1’еп a’ T. Piàristàh hat Osholát lanílanalc.

-Verehèly az Esztergìomi Èrseh Nemesse-inelc _

Fö Helye 111 lévën az ö Törvenyszékjeli. - U

Barea’ Vármegye nevëvel hirhedil-r. " ` ‘

‹ . ‘Г. H. Aha. Agó. Apáli, l’. Ara‘nyosmarôt.

Arma. Bajha, Baratsha. Bal-tz. Bellad, Belleg.

Bel-.h~ Воисти- Bese. Besenyö. Beszlritsén.

Brngyán, Bulmvîna, Csalàd. Csanlc, Csaràd. С“.

ta. Csejlaö. Cselte. C’s'èrenye. Cserlyas. Csifál‘,
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Csuda. Dramas-idf' D'ereszlény. Dolin'a. Dolinlaha.

Ebe'de'tzfEmlrèd -‚ 2.‹Епу. Fajltiirt. Félfalu.-Fin

taFortàl. Fiis. GeletnelrMalomltö Bányáia ne

vezetes. Geztötz. Gödör. Gyarmat , 2- Gyèltenyes.

Gy-Öred, `2. Hámor, 2. Hecse. Hereztény ‚ 2.1;[e
-zènl Hind, Q. Hull. Hölvény.- Пита].` lhrats. Ilt

lad.- Iny. 'Jalna. Jantsolt. Jasztrab. Jelna. Кама.

Kálna ` 2. Ramenitza, 2. Haprontza. Heletsény.

Hemeńtze, 2. Herelttó.; Heresztur. ‘Кий. ' liisfa

lud. Klalsán. Rlali, Hnesitzliolatsnó. Hopanitza. ‘

Horlát. Hosti. Hoszorin. Hosztolány". Войны.

Hozmat, 2. Ijlremnitslia.A Iirsztyene, 1. Hrus‘evlye.

Hunosó. Hurtahegy. Bus-zits; Ladnó. Ladomer.

Ledétz. Legen'el. Lehota, 6. Lelrér. темами.

‘Ьшза. Lodány. Lót, 2. Lovt'sa. Lutilla.` Löli;

Líìlle, 2. Magas. Magaspart. Maholány.` Mal-as,

Q~ Malonya. Manliótz. Marosfalva.' Mellélt. Mezöd.

Miltola.Mindszcnt MotsarßMohely. MohLlVIun

h_ád. Nagyod. Nagymànya. Nemtsin.Németi.Ne

ved.rNèver. Nevolnó. Nihófa'l-va. Nitraszeg. Nyér.

Nyevòlnó. Gháj ‚- 2. Qliltó. Oroszi, 2. Orovnitz.

Oszlány. Osztrogltut.OvarrPájenPázsit. Petznó.

Pela. Pély, 2. Perlep. Pesér. Реле!“ Peszerin.

Petzerany. Pila. Pitelova. Podlusán. Podszugy.
Póla. Pozba. Pre'ztavnih. Proltos. APus'rta'hatáw.

RabitzmÁBádobitz. Rendve, 2.' Bepistye. Ве- `

vistyevárallya. Rodobjtz. Rohoznitm Budnó Sah
lÓ» 2. Sari, zfsárltövàrallya Setètlunt. Simony.v

Sólymos._ SzalatsltafSzetse‘; Q. Szelephzémy.Size`

lezény, `2. Szénásfalú. Szencse. lSzentbenedelc.`

l Szentgyörgy. Szentlnereszt . 2, Szentmárton. Stép

l'ale. Szltitzó. Szlclené. Szlaszlia. Szohalt. SZOlni'*

ua. Szrnymmj_.Szölös.l Тайна ‚ 2. 'I‘apoltsány. Te

SZê'l‘kfTepla. Thazár. Tergenye.Tolmàts.'l`rnava.,

‘Гид. ТВПаИ‘а , 25. Trubin. rl‘öhöl. Töre , 2° ига")

Urmihaly. Valhaz , ‘2. Valltntz. Vàrafl , 2. V'áll'*l

sany. Velltopolymveltsitz. Veresvár. Veszelëa 2?

I
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Veternik. Vezelteny , l.. Vilmye.Vieszl«a. Verín.

tza Zaltili Zavada. Zdana, 2. ,Zelœly. Ziltava.

Zlatnó. Zsarnótz. Zselez. Zsemler. Zsil‘ava.

Zuplton. _’ ' '

F, U. Birályi Hamai-a. Елки-801111 Ersek,

es Báptalaů.,Besztertzei Píispök ès Báptnlan;i ‘Y Nyitrai Bàptalan. Budai Prèpost. Nagyszomba

ti Szeminárium , Religyíói Bintstár. Lelteri Ара“

Y ur, ll. E.~zterl1ázy..H. Bohàry. G. Pallfy. G.

Быт-111312)‘. G. Migàzy. G. Berthold. G. Begle

vita. B. IvÍalonyai'. B. Perényi. G. Holler. B.

Hellenbach. G. Ama-de. B. Horetzlty. Brogyá~

nyi. G. Hunyatly. ~'l\dajtenyi. lVlolesitzlty. Bosh.

tolányi. Zerdahelyi. Bosányi. Boronltai. Balog.

Hörmötzhànya Városa."Selmetzbányász Hamara.

Бай. Jesz'enszlty. Tainai. Simonyi. Szentivanyi.

Gál. Pelyi. Nagy. Emödi, Liptay.` Botsltay.

Szmertsnilt. ' .  ‚

Be'ÍfesI/ármegye ‚ Bözhevétettve Bihar', Caa

nàd ‚ Csnngrad, ès Heves-Vármegyélttöl , а’,

legjobb buzát igen böven termö földön l feltszilt.

Hövér mezején öröm látni a’ szép gnlyálmt,

méneseltet. Juhnyájoltat: és, valamint buzája

öreg szemíi.; ngy Görögdinnyéji igen nagyolt.

.AT lnehtartás is igen nyereséges. _A’ három,ugy

mint feier., Рейна’, és veres Hörösben', ’s több

motsároltban szinte fnrr a' hal, ràlt, tekenös

beha ‚ ’s ltìilönbltülönbfele szárnyat àllatolt, mel
lyek Böztt a' Magyar Balpagot t'alteslt:c">”szt'epy

to-lln sok Bótsagolt. Hanem szöleje` ’s erd‘eie

Reves. Nepel Hazalìsàgos a’ Nagyvàrndí Päspölt

alatt.  Beltes Mezöváros nem tsalt a’ Vármegye’

nevezesevel, hanem gazdásltodásával , és vásár

jaivalis hires.- Magyar Gyula az Uraság'széli Ba

stélyiával, es a’ Nemes Varmegye‘ Ватт/111 di

szesltedilt. '
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T.‘H. Babótza. Balkâny.Bánllida.Bánrêve.

‚Вашими; Bell. Berény. _Butsa. Csatár. Csejt.

Csorvàs. Csudallya. vCaiid. Dánfok. Dees, 2.

Dohoz. Endröd. Eperjes. Fas. Fejéregyháza.

Felhalom. Fövényes. Füzesgyarmat. Gazmány.

Gella. Gerendás. Gerla. Gintzehalom. ваты.

Gyerla,l Gyoma. Бунт. Györkey. Halá'sztelek.

Harány,.lláka. Hamul,‘¿. Hároly. Kerek. Herek.

egyháza. Heszi. Hétegyhazanlligyós. Kiràly

sag. Homlós. Hondoros. Ltidáoy. Magor._ l\/>1e

gyer.Nen1etgyula. Nèmeti. Oroszháza. Омега.`

Olved. Pázmánd. Pély. Póhalom. Póstelek. Be

meteháza. Sima. Sopron. Szabatka. Szarvas.

Szeghalom. Зимы. Szentandras. Szentjános.

Szenttornya. Тгп‘паё1 Tatárszállás. ’I'igye. Tor

да. Vári. 'Vesze. Vesztö.

F. U. Grof. Hámiyi. G. тема. G. Kegle

vits. B. Budnyànszky. B. Venkhe‘im. B. Ефим,

Almási. Csupor. Vidovits. ._

Bereguármegye, mellynek Orökò’s Fö Is

`pányja Gróf Schönborn , Marmaros, Песню,

Szatmár. _Zemplèn , ’s Ung -Vármegyék ‚ és Gal

'lilzia Röztt gahónával, lennel, gyiimöltstsel ,

erdôvel , ’s mindenfele marhával. termèkeny Tar

tomány. Folyóji l'löztt emlékezetes a’ Latortza,

ì `mellyben jó halak, ’s râkok lenyèsznek Népe

többfêle nyelvií; 's мной!‘ a' Szatmári, é!

Munkáts’i Piisgöksègekhez'.  Beregvár most на!‘
` a’ Vármegye nevezèsevel jeleskedil'.. Beregszászl

Népessegèvel, es a’ Nemes Vármegye llázával

betseskedîk. Munkáts Mezöváros az ö hires Vá

ràról, harisnya Fabrikájáról, .'Sóházárol ‚ ès az

egyesiiltt Görög' Püspök Székérôl nevezetes.

‹ Т. Н. Abránka, h'. Adony. Almamezö. Al

más. Ardányhaza. Ardó. At. Atya. Babfalva.Bab

‚ lyuk. Badaló. Balásl'alva. BalásénBax-abas. Bar

мы. ‘вапьёга. Báttyu. Betskofalva Begány ,
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2. Belebele.d Bene. Benedelte., Bereg'ötznlìilaso- `

titza- Billte. Bisztra_,. 2. Borsova, Вашим!‘
IBolt‘ágy.Bx'eztl'ó,'2. Breznilt. Ввод; Bruztova.

Bubo'vltz. Bnfcsu. Buli'ótzl. ` Bulmvinlta. (Szalán.

ßsapotzlta. Csarada. Овен-фон. Cserlenö. Caer.

nik Csetfalva.Csolánfalva. Csoma Csomanya Da'.

rÓtLDàVÍdh-áza, 2.Déda. Ваше". Ditzltovitza.

DobotnDoltrolta. Dobrony, 2. Drágafalvaßraliu

sótz. Dnbina. Dubra-vitza. Dnnltafalva.,Duszina.

Egreslte. Falutsl‘a. Fedelesfalva. Feiértse F'eltete- _

patalt-Fogaras. Fornos. Gajd'os. Gálfalva. Gat. Ge.I `

tse.Gelyenycs. Gergelyi Gevè|1falva.Gorond. Gu

lats Gut, z. .Györgyfalva. Halabo'r. Hanlinvitza.

Haranglàb.Hátmeg. Herzfalva. Hete. Hi-lltótz'. Ho

lubìn. l‘lomqlt. llontza’. Hvultliva. Igli-ntz. Ignitz.r ›

lllontza. Ilosva. lsnyete. Ivalliafalu. Iványi. lzvor.

Займи’. .lantL'Jobovitza- Haidanó. lîálnil.. Pianura.

Hászony., Helemenfa-lva. I‘lendereslue. .li‘eretseny.

Kerepetz. Kitsorna. Iltigyós. 'Hisfalm Klatsanó.

Hlastromi‘alva lilotsltó. Hlntsárlia. Kntzilta. Hotz

lfaszallâsrl‘lotsova. Каша". ‚КотШз. Hotilnitz.
l ylìoyaszó. Kustánfalya.rlîntltafalva. H-nzmina. Iiöl~

’ tseny. Rövesd, Laturlia. Lanlta. Lázárpatalia. (Le, V

ányfalva.LetzfalvaA Lòhó, Q. Lónyapa. Lóza. Luts

На, ш ЬпЬоча Matsolya.Mal¢aria.Marolt. Martinlta,

2. M-aszàrfalva. M'átyàs.a1VIedentze. Medvetz. Med

vedótz. ll’lelnitz. Mislia‘ró. Mistitze. Mogyorós.

l'l'luzsaj. Namenyä Nelipin. Nyiresfalva. (Лены/а.

Oroszi. Orosz'veg. Palànlia. Papfalva. Papi, 2'.

Pasltótz. Paszinli'a. Patltanótz. Paulova. Perelieaz- ‹

na. Peretsirova. Petroyitz. штамп. Plavia.

Plosltó. Ploskonovitz. Podorárry. Polánlta. Pole

na. P„ósaháza.Pud-p_ololz. Puznyáld'alva. Babótz,

Q Rahovitz , ‚2. Rafajna. Bálios. вещие. Repe

de. Rihótz. Romanótz. Romottah'áza.lìozos.Roz`
tolta ,i 5. ВодроМц. Runofalva. Buzltótmsarltad,

Seleztó. .Serboti. Sliuratót'z. Som: 'Sönborm '2.
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` Ètroina. Suràny. 'Szajhófalvm 'Szálha. Szaszoha.

Sielestó. Szentm-ihlós. Szerentsel'alva. Szennye. '

Szìdorialva. Szhotárszha. Szholotsin.' Szolyva. Sz'

tanfalva. зимы“. Szundabovitza. Szuszhó. Ta.

hol. TalmaS. Tibafa, Q `Timsor. Tiszova. Tivador.

Trustyanitza _'l'òhes Ugórnya.Ujfalu Uhlina. ‘Мг.

allya. Vari. Verelzhe7 2.Veretetsö,`Vid. Viznitze ‚'

‚ 9_\/о|о!1. Vorotnitz. Zagyilzhm‘Zapson.. Zavatha.

Závidfnlva.,> Zhuna. Zdenyova. Zsuhó.

F. U. Birál‘yi Hamai-a. Mtinhátsi. Basilitáh

G. Schönborn. G. l’xarolyi. G. Haller. (J. Erdö

(П. В. Berenyi. B. Gflanyi. B. Perenyi. Lónyai.

Gúthi 106.1|9$\'ау.Вп(\ну.`С$а16‚ Csomay. Нашу

Darin.. Rlobu-sitzhy. Szuhányi. Darvay.' Vajsz.

Mezirav'szhy. Fmmonx'LBogótzi. Homlósi. Nana..

~sy Brntsay. B Vetsey. Nitzhy: Galgótzy. Sisary.

-Hunyady Bertse'nyi. Bornemisza. Bahó. ' вето;

-hos- Bátonyi. Ноги“. P'ogány. Szeremley. Dar

vas. Morvay. Värday. Besenyei. Hrasznáy. Aitay.

Vay, Betz. Dolinai. Molnár. Liptsey. Bihhesy.

Bartóffy. Ezen Bartóssy. Nemzetsegneh egyihe,

nzv Apgliailiirályi Hevtzeg Kormányozónah Ma

gyar .Husz'ár Begemfnljeben vîtéz Kapitány. ‘ю!

»te által О Szentségetöl hetedih PinePápátóL
l azon elles. Zaszlót, mellyel megajándehozá ezen

deli Begementet ezer nyoltz száz ti‘zennegyedih;

ben annah. emlehezetére; hogyy ez'vette által О

_"Szentségèt a’ Frantziàhtól, midôn Bonaparte`

Fagságából megszabadíttatott voll.

Biharvármegye, Erflely` Ország, Arad , 

:Belles-Vármegyèh` Nagy Канада, Szaholts , es

Szathmár~Vàrmegyéh mellett ‚‘ begyehhel , er

döhhel ‚ es nih térseggel éhés; áevánnyal ,bor
ral,«.buzâval ,gyiimöltstsel, lnarhával ‚ Vaddal, ` Y

’s ~fátzánnal gazdag Tartomany. Folyóji höz'tt

nevezetes ai liörös, és Bcret'tyó, mind a' hettö

halat,` es ràhatg, эта: pvtlig aranyat is termö;



т - ' “yf ° ),

valaminl Tavai lekenös l‘aélsallat. A’ vad Oláh

nyelvìí hegyi Népe ugyan nem his ‘lontsa édes

Hazánlmakz'de egyenes földi Népe nem tsak

Hazàjával, hanem Nyelvévelis tiszta Magyar, és

Tzimere az egész Magyar Nemzetnek; mint ezt

Kardinal Pázmàny Pélernek, ezen Nemes 11111‘

;пев‘уе’ bölls Szíilöllének Magyar Hönyveihen ta

`pasztälhatni.  Hirályi Vàrosa , Debretzen , mind _

nagysa'xgz'ival.1 mind Hazai tulaidonsàgàval jeles.

111311111, ’s а’ 11ё1 legmagyarábh Varosnak egyihe,

ès а’ Magyar Hazánals Riilönös Ditsössège. A'

Mesterségekben igen szëpen virág'zils. ' Hereske

dése, ’s Vásárjai Pest Városáé utánn'lege-lsöl‘ а‘

Magyar Hazàban. YDerek Aszszonyai a’ Henyér’

sutèsben, ès a' Szappan llészítéshen olly jele

sels, hogy elegendöképpen meg nem ditsértethet.

nell. А’ Т1зца11а1111ет111е11 Törvényszéh; T.Pia

,rástah Szemegyház'a , 111ав11‘0та, ès Gymnáziu

ina; a' Beformàtusok’ nagy Temploma , èsÍrop~

pant Hollégyioma , melly gazilag. Hönyvtárral, es

Magyarrrilkasàgok’ gy'üjte-mènyeivel ‚тема va

gyon; a’ Varna’ ès az Arväl'.’ нага; а‘ Nyomla

10 Můhely, ,Sóadó , és Dahányfabrîka  mind an

‹ пу1 jeles éliessegeiDebretzen Városának.  Nagy
vâl‘ad Piispölxi Város mellyben hèt Hatholihus,

de lxíilönbözö szertarlású Píisäölc , és Háplalan ‚

èa Hirályi Ahademia, és F5 ymnázium, melly

Ъеп а’ 'F.Premonstrátenzìsek a’fl'anitóls , Nemes

vKonvictusaal eg-yütl 'vagyom Ehesi‘ttetik Szent

László Hirálytól èpittetett Szenlegyhàzzal, a'

hová temeltetett 110111 Teste $011 Тз1111ё111ш1 di
»lsöittetett, -’s töhh másyszentegyházalilcal, és

Hlaslromol/.llalg' Piispöld roppant Lallóvárral,

¿is Vármegye jeles [162111111- Gerenpérjeinek Häl

lláji Nevezeteselx; valamint az ö Asványos vizeì,

ès Márványbányáji. -Bihar most tsak a" Várme

gye" Nevèvel hiresedilc ,melly azemlllelt llélKa

\
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‚ ‘НоШшв Piispölc ‚ és a’ nem egyesiilt Aradi Piis'

pölt alatt v'agyon. . ‘ v‚ l 'l'. H, Abrány , Q. Abriház. Acsád. Ac5ó,-A¢

дону, ‚2. Agris. Albesti. Almamezö‘Abnás. Alr-

паи. Abmosd..Alpàr. Andaháza. AntQApáti. A12

’ dostelek. Árpàd. Artaud. Aszszonyvàsár. Atyás.
Bagamer.4 Biagd. Bagos. Bai. Bajom, 2. Bajonta.

Bakonyszeg. Balatìn. Bálylt. Bandarászó'. Banda-._

ha. rBaraltony. Baránd. Barest. Barmod. Bar-od,

ё. Ba'romlak. Bartfalva. Bátâr. Bátor;2.Barzest;

Bedö. Begets Belényes , 2. yBel. Belesény. Bel~

feynèr. Bennyest.Berettyo‘ujfalmßesenyô. Beznye‘,`

BikarsfBir-tiny. Bitka. ÍBiztra'ujl‘alu Bohos'tya. Bo;I

dóháza.À Bogsz. Воду/03216‘. Bojen ,y 2. Bojt. Во

ltia. Boltonvány. B'oldogaszszonytellte. Bolling-Y

falva. Богов. Borostelel«.Bors. BormBorzilt. Bo?v

sai. B-osod. 'Bosnym Botlcej.` Bottyán. Böször

mèny. Bragyete. Bratlia~ Bril'renJLBoss. Buesa.`

Bucsum. BuduraszmBultorvány. BixntyosdÍBur

da. Buzásd. Csanálo‘s. Csarnóhàza. Csárda.Csa-’ -

’ tár. Qsetzlte. Csel'a. Свет. Cs‘elte. Cseltle. Cse

nàlos, 2. Cserez. Csetelelt. Czigánye‘st. Czigân

falva. Csif. Csiszoró. Csobaj. Gs‘oltály. Csonthà

za. Csögme. Csöm'öltfCsulaf'alva. Dnlom, 2.1)‘:

mos.“ Dantsháza. Darvas. Déda.- Deltanyesd.'` De

панда. Derna , 2.»Dezsér. 13165165- ВоЬгезъ'ВЬ‘

brovány. Dobrovitza, 2. помнит, 2. Du-ï

вез‘. D‘ombrovàny Dráganyest. Drago‘atyán.' Drie

цел. Dubritson. Dulnbrovány. Dzsoznán. EleslLf.

Erheserii.. Èrsemlèny. Ersenye. Eslu‘illö. Eszi.
Esztár. Fantsilta, l5. Farhapatalta. Farnos~Fegy

vèl'nelt. Fejértó.»F~elcetepatalt. Feltetetó. Félegy

hàza. F'ents. Fènyes, Fenyeres Feritse. Foglár.

,Foltesn Fonátza. Forró. Forrószeg. Furta. Fü

gyi. Fíiz'egy’. Gaborián. Gálosháza. Одни. lGe

— tye. Geszt Gilány.’ Grilong. Gróa. Gurány. Gur

besd. Guiár‘fGyalàn. (Чудо, 5. Gyànta. Gyapj-u.

`
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Gyepes, '2. Gyéres. Gyígyis. Gyorolt. 2.. VGyêî-l

rög, Görbed. Hagymád. Hajó. Harangmezö. Har-__

sâny.»Határ.„Hegy.es`. Hegyesd. Hentzida. Henke

re‘s., Hertze’sd..llerpaí.llereslf--Hidastelelt llódos.

Hollòd.. Homorog ," 9.1Нпп11`а1ма. `Hoszazuaazó.

Högyest. Höhe Hölteer. 1111611.’111уе.‚1паш1‚1га2.

Isópallaga. ‚Нашей. Jaula. JánosdJànosl'alva. Je

nö. Jultashalom. Baba. Bagya, 2. Baliacseny.Ba

had. Кадры“, 2.‘=Ка1а\аа. Balló , yBalma. ßalual

gyer. Baptsány. Bápol,na„.»llarand ,§5. Barasrl. ‚Ка:

raszń.,Bárbunár. Кап-(16. Кавтёпу.11аиё. Flav'asd.'

B'ebesd. Betz. Bemenywz.V Bemete. Benyesd. Ber.,

2. Bereln. Ker‘eltl., 2. 'Bel-entes.Heresztszegaßœ

resztur. Hérpenyéd. Berpesd. низшей. Higyig.

Himpány, Bimpul. Biralyi Bisháza. Bisltoh..

Iiislalm. Bismária. Bistót. Botsnba,f2`. BohanyJ'

Boltad.l Bolest'. Boly. Bomàdi., 2, Bo'nyár. Hopa

папу. Bopatscl. Bopotsel4.„Borbest, B'o-rnyi-tze-l,

Бош}. Boegyán. Bót ‚ 2. Bóti. -Botyliget.1~llo‘_

vátsi, 2. Bozmafalva. Böallya. Hölölltnbïl‘lŕirf.

mösd. Börös. Börtvêlyes. 5. ttószvényeaßöteles..

Bövág. Bövesd. Böveeegyháza. Bö'zepes. Braini-x

Átzesd.4 Brainiltfalva. `Brajdva.y B-reszuia.- Brisánn

Ilristyor. Воду. Bumanyest. Buratzel.-La`dâ`ny..

Laka. Laltatya.. Latóbár. Láz. Lazur, L.. Lehev-a

tseny. Lelesd. Les. Leta. Lige't. Lola. Lone.`.lLö:l«.l

Löre. Lugas, 2. Lunlta. LunltáspirjeMavsa. Ma->

darász. Magura. Mariaháza.' Margita. Marton.

teleli. Маша. Medgyes. ,Megyen Mehes. Mering.:

Mezes. Nleziád. Mezöfalva. Mitslse, l2. `Mibály,..

falv‘a. Miheló. Minilszent ., 2. Nlirló; Motsár.

MotsirlafMustó. Nadántelelt. Nyárló. Nyárßzeg.

Nyegerfalva. Nyélt Nyerf‘gfalva. Nyl‘rmegy.>

Nyesla.` Nyimesd. Nyüved. Ohány. Qlaälimß"

Ult'sa. Qros. Orosvui. Ussi Ottomàny Oltrös. Or

vend. Orvenyes. O~i, 2. Pali. Рамы. Pallaga.

РАН, 5 Paleta.' Panltota. Pant. Pantasest. Pap

ůäo

l
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Inezö. Pata.. ÍPalak, „А. `Pelbárliida. \PêxY Peres. I

Ремень- Ремев. Petèrd ‚а; РешгЬйэаЁРеНепдДl Petri ,1 ZL'Petrilend. Pelrót'z. P’ifntekhaln'i'a. Pírts.

Piskolr,.Potsaj.,Potsavelesn Pojana‘. Pojen, 2.

Bolilo-stelek. Poklusa. PoklusitzmfPdlmla, P0150..

lest. Ports. Pòsa, .2. Posaj. ,Pósalakm Fosga.

Preszaka. Püski. Píiâpôki. Rab-e, 2. Ralivàny.

Iìegény. Remete. RépáskeszLRészege. BémRez'l' bánya. Bien'y. Riószel. HikasdpBipp'a. ‘Введи;

2. 4Illojt. Ilontó. Rósal'al-va. Roscia. RotpvesLSá. I

lyi, Samson. Saránd. Sarkad. Sarkö. Sarszeg, Sasa>

‚ äastelek. Sávoskut. Sebes. äegesd. Serges. Sia‘l.

loma. зима,‘ 2: Szárkl'i.- _Szászfaiva.- Szávojen.

Siler. Siivegd. S,zabólts. вида, Sàakáts.Í-Szaka-_.

dat. S`olymos. Sólyom. .S0mály. Somogy.-Son_kol

lyos .„ 2_ Sovárhegy. Spinus. bmj. ."St'rakoaLS‘usta` —

snaar.. l Szalals 8281611}.ВиЫдоЬёцуЁЗиНж. Sza--œ~

ь

Sz'ebeń. Szèk'. Székelyhid.Székelyváros. Szèk'ely

telek.. Szelénd.. Szelistye ‚ A. Széllál)l«ó,Szendrits.'

Szentandrás. Szentdienes. Szent'ell'ek. Szentjanos.v

`Szentimre. ".Szentjób. . Sàentlázár; ‘Szentmártom

Szentmiklós, 5. Szentpéterszeg. Szeplak., 2.

Szerbest. Szerep. Szerges. Sz'ikliát.: Szil. Sziad.

S`zód..‘Szohodol ,i Q. Szokány. Szo’l'dohágy. Szom

halság. Sz'ovahegy. Szu'drits. Szu‘nyflogdy Saurdnk.l

Szölös. Tagadó, Talmáts. Talp. ~Tamásda. Ta

màsi', 21. Tartsa, 2. Tarján. Так-Майн. Tárliány. Ta

‚мы. Tatárfalva. Talàros. Telegd. Telek. Teleki.
Telkesd. Tlelki. Telmegye. Tenke. Tepe. Terebes. „

Terje. Terpest. 'l'inód. Told. Tol'na. Topa, 5.

‘Горец. lorda. Tólfalu , 2. Tóti. Tulka.Turhu-
rest. Tölgy. Töttös; [Шин-5. Ugra. `.Ujlak , i 4.

Urlsest. l Uszad. Uszppa. Urgeteg. Urögd, 2.,»

Vadasz. Vajda. Vajdafalva. Valány , 2. Valenyagra,

`2. Varrtsocl. Várviz. Vaslad. Уайт‘. Vásárhely.

Vaskótz. Véd. Vekerd. Velentze. Venter. Veresán.

\
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Vertes. Verzár, 2. Virtsolog. Voieny. Volàny.

Völgye. _ZarániL Zomlin, 2. Zsadany. Zsàlta.

F.. U.Í~Eelseges. Hirályi. llamara. шва-учёта.

di Piispöls. кармы" , es Szeminárium.Nagyvára

di Orosz Piispölx. Nagyváradi. Prepost. Szent.

„МЫ. Apátnr. Religyioi, es TudományLKintstâr.

H. Eszterházy. G. Csalty. G. Telelty. G. Toldi.

G1. Batthyáni. G. KárolyLG. l'ievenhüller. G. An

¿_lrásy. G. G'yulay..G. Haller. B. Vetsey. G. Di

trichstein. B. Bruder. Csanády._Pét_si. Bedey. Fe.

hete. Богов. Ugray. Baranyi. BöthLSnllenFrá.

ter, Bogosy. l‘lódosy. Boronltay.'l‘isza.Dragosy.

ЗЫьдуЬВ ravetzl‘y. Szentiványi. Bud ay. Servánsz»

lty. Meszâros. ЮгаЭ Vadas. AIiomáromy. Nadányi.

1losvay.Csongrády. Eödönfy. Huszár. Várady.

Байта)’. Misltoltzy. Thurzó. Szlàvy. Juritsltay,

Szénasy. Bogátì. DobayÍ Jasztrabszlty. Torotz

ltay. Iielemen. PongrátmvToltody. Vay. Balltu.

E_rtsey. ‚Торау. Pàzmá ny. Dobozy. Belitzay. Hat

vani. Sánta. Do’moltos. Revitzliy. Банка)’. Bar

tsay. Hlobusi'tzlsy. Almásy. Зайти. Szerdah‘elyi.

Jaltahfy. Ноги“ Debretzen. Varosa. Szoboszló.

Hajduvàros. G..Zichy. . — ’

Borsodua'rmegye. Hörnyélteztetven. Ahaui,

Zemplen, Szabolts ‚ lleves , Nógrád, Gömör,el

Torna. Vàrmegyeltt'öl ‚ a’ Magyar l'laza’legàldot

tabb Vàrmegyejinek egyilte. Sill tersége a’ leg

jobb` Визы, ’s egyèb'gabonàt böven termi5liö

ver legelöjenagy számmal печей a’szarvas mar

На“, |оча1,‚ёз jubot; szép erdôsege számtalan

serteseltet hizlal. Hegyei reszent jó hoi; termök ;

reszent Vasbanyáltlial , hutaltltal, meszégetô Ке

шепЦёйШъГ, gyöngyhàzos Asvánnyal ‚ es temer

' deli soli Vad'altltal gaztlagolt. Bir meleg. Тех-(16

vel is. Folyöji is, mellyek lliöztt nevezetes а‘

Hemati, es Saió, {ген hasznòsolt. Nepe lelltes

Magyar, ’s az Egri Erselsseghez шить. — Mis

до“:
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holtz Fd MezövârosaAhusz ezer Polgárjaival; a’

Minontah' Szentegybázával, l'tlastromával, ès

Gymnàz‘ïumával; a’Reformatuso'h’Templomàval,

es Gymnáziumaval.; liiilönö‘s szépsêgii Verme-l

gye‘hàzàval ’s egyéb jeles Epiiletehhel diszesiti

e’ Nemes Vármégyet. Polgârjai szèp buzátj, 's

jó bort lröven te`rmeszleneh, es e’ Kereshedest

szorgalmatosan iizih. Aszszonyai igen gyönyörii,

’5' jó Henyeret выпей. Magda Ur ide ezen Кне

jezest teszi:„ A’ 'Reves nem egyesiilt Görögöh
\ neh hezehben van szerentsés speculatiojoh utann

az egesz Borsodi, Hevesi, Abaůj Vgyei, es.

Hegyallyai Hereshedèsneh baszna, azert is a`

~ legszebb hàzahat, a' legjobb „главы, szántó

i'öldehet es retehet birjàh Misholtzon, a’l leg

nagyobb fenyt iizih.„ Ha itt ezeh` illy birtohol

Lahosoh: tchat Magyaroh’öh , ambàr выезды-е.

де!йе1‹‚‚ es „вымыть legyeneh. Valamint az

itti tlohányt n'em lehet Amerihánah. mondani,

`ámbar onnet legyen eredete. Magda Ur is ennek

Magyar «ют: az. ö Magyar Geograliájànah

nyoltzvan egyedih lapián igy ат!“ elö: ‚ Mind

ezonáltal a’ Magyar dnhánynah mind sohasàga,

Amind liiilönös ereje, es helleme-tessège nem ugy, ¿__

a’ hézi szorgalmatos munhálódàstól., идём a’ Maw

gyar l'öltlneh jóságátohes -az eghajlattól иди

mazih “ Еду tíirheletlen hiba: ezt, vagy атм:

` a"Magyar földi Helyseget. '[‘ólhnah , vagy .Ne

metneh nevezni. ~ Borsodvàr над а’ \/`6гще5уе’‚

nevezetevel hiresmostanában.

T. ll. Abod, z' Abraham, 2. Alatsha Ambrushá

za~ Andornah. Apáti. Apàtl‘alva, Aranyos. ‚Аж-16.

amó». Агьмё. Aszaló Baba.. Bahn... Babony. B..

lajt. Balaton. Banfalva. Bánhalma. Bánborvát. Barr

IZB, Q- Bartziha, 2. Behôtze. Berente~ Besenyö. Be

aenyölád. Borlva .Bogátm Bolyh. Bolynh. Borsod.

Bota. Bushs, Börhes Csaba. Csât. Csazta. Csehi.
Magyarok esme'rete. ~ ' E ev
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Czenter. Cséts. Csêpány. Cserèpvár Cserepfalva.

Csermely. Csollva. Damak. Darótz,"2. Dehrete.

Dédes. Déta. Dévény. Diósgyör. Disznósd. Dis

nóa. Damaháza. Потапа. Dubitsány. Dusnolx. E

tsek. Etaer. Edelèny. Egres. Emöd. Eszlár. Far

nos. Fejéregyháza Felsôgyör. Finke. Galgótz.

' Galváts. Garadna.. Gelej. Geres. Geszt. Gyepes.

Görömböly. Hamor. Hangáta. Harnótz. Harsány.

Hatház. Hegymeg. Hollós. Horsó. Horvát. Новг

,szurév. Huta, 2. Igritz. Irota. lspányrèt. lván.

14a , `2. Jállfalva. Jordánháza... Jenke. Rats. llálló.

Ilatzola. Hápolnmllaza. Razintz, 2. Reletsény,

2., Remej. Rengyeltó.` Heresztes. Heresztpalalla.

Hveretseny, Ветвями‘, z. Herts. llieme. Hirályd.

llisfalud. 'Hislokaj, Ristyôr. Rondó. -Hurittyám

Röalja. Hövesd. Hürt. Lád , 2. Ladháza. Ládszen
clrö.l Lak. Làszlól'a‘lva. Ludna. Lövö. Mályi. M51-->

lyinlaa. Màrtonyi. Massa. Мене. Mersér. Mertse.

‘Meszes. Mezö. Mindszent. Могут-6311. Mobi. Mo

nosbèl. Motsolás. Montáj. Mutsony. Náelasd. Nagy

mihály. NègyeL/Nelœsény. Németi. Nolaj. No`sz~

чай. Novaj. Nyárad, 9. Nyélf. Nyilas. Nyomŕ'u‘.

Ornány.` On’o'd. Ormos. Ostoros, Oszlâr'. Ozd. Or- .

döglyuka. Orös. Pátfalva. Pallxonya. Papi. Pa

raszny'a. Pély. Petri. Poga. Posajlc. Piispölxi.

Bagyistyán. Ballatza. Ràllos.' Rudnabánya. Sály.

Sàp. Sáta. Sennye.' Silxátor. Simànd. Somsàly;

_Sósrèv. Szahátsi. Sza'lsáld. Szalonna. Szalonta.

Szederlcény. Szeged Szemere, SzénamálynySzend.
y 521101110ЗгепЦаМаЪБвепбзНёп. Szŕe'ntleleloszent

márton. Szentmilglós. Széntpèter. Szenye. 521

halom.‘5zilvás. Szirak. Szirma. Szolga. Szomo

lya. Szulmgy. Szöged. Talbos. Tanya. Tántz.

Tapoltza. Tapoltsány. Tard. 'l‘arilóna` ‘Ты-51105’,

2. Tárltàny. Telelles, 2. T'ilaj. Tiszal‘eszi. Tize

дед. 'formaban'.4 Tullus. Tövises. Upony. .Vad

па, 2. Vallarats. Valls. Vamos. Várbó. Várkony.

о’ ‘ l
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Vasvár. Чаша. Velezd. Visnyo. Vizlàs. Vizlò.

Zbuslia. Zsértz. Zsiiliz. Zsoltza, 2. ’

’ F. U. Apostoli Szent Korona.. F. Birályì `

Kamera. Egri Erseli. ’s Ráptalan, ès Szeminàri

um. Munltátsi Píispölt. Szatmári. Piispöli. Rasaài

Piiapölt.. Egri Prépost'N'agyváradi Háptalän.

Egri Szervitàlt. Beligyiói Rintstár. G.,.`Csál«y.

B. Vètsey. G. Szirmay. B. Szepeay. G. Eazt'er

hazy. G. Reglevits. G. Serènyi. G. Aspermont.

B. Meslsó. G. Dezsöffy. G. Török. G. Bethlen.

Losontzy. s_zatmàri. Hirály. Motsàry. Bay. БТИ‘.

Vay. Szentpètery. Fay. Нашу. BOlyliy.Ragályi.

Sandor. B'eretzlty. Sturmâny. Tibolt. Bagamêry.

Bardos Войн. Almásy. Majtènyi. Radvánszli'y.

Hollosy Biilti. Czêltut. Bazsó. Kiszely. Vattay.

Bartzay. Szölösy. Meltzer. Ralsatzay. Hubinyi.

Oltolitsányi. Szentmililósy. vKatana.. Döry.B. Ot`

vös. Szepesy. Pulty. _ .

Caań'ádua'rmegye határozódils. C_aongrâd ,

Béltes. Arad. Torontal- Varmegyékltel /szép. ga

bona termö, és marha nevelö térsègen, sok ser

нём hizlaló bikkes ,'ês `tölös тамады. Hala ,

mêze, ’a ‘Зашла is böven van. Folyója'a’ Maros,

’s több пиццы-13%, mellyeh höztt nevezetesek a'

семьи,’ ёз‘РаппаЪёп. Népe töhbnyire Haza

nyelvii a’ Csanádi Píispölt alatt.- Malió Fö Me»

‚жёуёгоза. melly ладу Szép. ölireivel, ió hor

termésével , és a’ Nemes Vármegye Gyíiléseível

jélesittetilt.' Magyar Csanàd mind a’ Piîspölii-mind.

a` Vàr -Megye’ nevèvel -hiresedilß- Mezö He

gyes рейде egész Európàban elhiresedett ama

tzimeres Hirályi Méneselt’ nevelésèyel. \

T. Н. Acsa. Anyàs. Apátfalva. Apátza. Bän

hegyes. Basarágó. Batonya. Caiga. CsóltásLDal.

Domegyhàza Fetsliés. Földeàli. Föl-dv-àr. Gajdos.

Hajdova. Пак-бы‘. Igals. Панов, 2. Kamarás.

` Kaazaper. Качества. Hingets. Rirályhegyes. lío'.

Ее‘)
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pánts. Bovátsháza. Bunágota.Bupa. Hövegy.L_e

le, 2. Nagylals. Palota, Pit’varos. Ráltos. Rârós.

Sajteny. Sapény. Sionda. Sirhegy. Széliegyháza.

S’zenttamás. 'Pompa Tornya. Tömpös. Tövisltés.

Ujcsanàd. Varjasház. Viìes. '

› ’ .F U. lFelse'zges: Birályi Kamara, Csanàdi

Píispökseg , es Iîáptalan. Novay. G. Feltete, Маг.

tzibány- Szalpelt. Nájmány. Hubinyi»

Congráduármegye :«1zomszedo'sodilt` Nagy

és Bis liunsággal, Pest, Hev'es , BeltesfCsanád,

és Torontál-Vármegyéltltel legszehl» bnza ter

mö róna földön: `sxzintugy b_övellt'edils ’MarhávaL

Hiilönhféle vadaltltal, madaraltltal, ’8 ezelt ltözt

lîótsaltkal ‚ Hattyuval,.Gödénnyel, Daruval. Ha

las Folyoji: Tisza ‚ Maros ‚ Börös . es Fim-tze;

’s töbh tavai. Nêpe Hazalìsággal tellyes, ’s a’

Csanàdi Püsrpölteèghez ‘211102111- '-rszeged едут

а’ legnagyobb, és leggazdagahh , Hirályi Váro.

'sai ltözziil a' Magyar Hazánalt а’ Tisz'a johb part

jàn a' Matos ‘ох-115111111 által elleneben, a’ Beres

ltedesnelt legalltalmatosahh helyén. Töbh Szent

‘ egy'házaldml ., а? М1пог1и11’.’ Klastromával , a' hat

>Osltolàltat, a"Filozoliával едут‘, tanitó` IPiári~

stáltnals lîollégyiomàval, ’s egyè'b' jeles Epůle- ‘ ’

1е1‹1‹е1 ,-'s egy erösitett Várral elt‘eslltedilt. - Сюи

grád Mezöváros nem tsalcia’ Nemes Vármegye'

nevezesével , hanem négy ¿Templommal , gaztla

ságánalt szerentses folyásával es ti'zenöt ezer La

liosainalt derek viseletével is ielesltedilt.-Hód

mezö vásárhelyA lluszohhárom ezer Laltosainaln

felettéhb Inagy a’ gazdagsága mind számos mar

llàjihan,a mind termélteny földjénelt soltfele gyii

möltseihen. 'I'öhb Templomnlt eltesítilt. `

T. H. Algyö. AnyásJBalog Bölteny. Csány.

Dereltegyliáza. yDótz. Вот“. Fabián. Fábiáni.

Felgyö. Horgas. Hisltanisa. Bistelelt. Benderes.

Martely. Martonos. Mindszent Peterl'alva.4 Рим:

\
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taszer. Samson. Serked. Sövényhá‘za, Szegvár.

Зима. Szentgyörgy S/zenlpetery. Зимнее. Tape.

Thés._ f _ y А _

F. U. Felséges Hirályi Fiamara G. Hárolyi

>G. E_rdödy Наташу. Kàrász. Babart’zy. Berze

vitzy,_Szeged. Városa. _‚ `

‚ Esztergomvdrmegye, Höriilvève Hont, Pest,

Fejér , Homàrom , és Bar‘s - \7ё1х‘111е5;уёг1‹\ё1ч igen

llellem'eles fekvésü, _’s több hasznos _hegyekkel

domborodik. Siksága is nagyon termékeny, ’s '.

hövelkeçlik ’ borra'l7 buzàval , fával , {,g‘yiimöltb`

`tsel. Szépen «gyarapodìkv а’ kereskedésböl is,

mellyre. vàlig szolgál. `néki a’ Duna, és Garan

folyója. N'épe buzgón magyarkodik az Езда-

gomi Её Ersek alatt, a’ ki egyszerysmind Orökc'is'~

Fö I’spânyja is. ' ‚

Esztergom lzimerezvén ezen Nemes Várme- ‚

gyét, meg` inkahb villogtatja ezzel lvlagyarjelea-y

ségének sligárait : minthogyî'a' Magyar Aposto- '

li Szent Korona4 alatt ez leve legelöször Rirályi

Várossa Szent lstván Iíirálynn'knak „темами! ,

es'megkoronázlalàsàval. Azért rentlelle itten az
Ers‘eki. _Széket , az ö Háptalanjàval együtt. Ugyan" l

itt âllltotta fel .azelsö_ Deák Oskolát is: ès _igy

több rappant Templomokkal, ’s Palotàkkal ékes

Беда": ezen elsö Magyar Hirályi Vàros. Hanem
a' Török hatalom annyira megl'osztotta azon èkesf ` y

_ sègeitö'l a'l tizenha‘todik ‚лёг-ад közepén, bogy

tsak a’ Bakáts Tamás Ersektöl èpitletett jeles 
Бары“ maraflett meg azok közziil.l De Hazánk

‚ bólkiiizettetvèn azon `l’ogàny Törökseg, Eszter

дат szêp âllapotba vette шарф! ‚ ugy bogy Pri

más Barkólzy Ferentz af Её l-láptalnnnak haza

szállítására m-egtëtle légyen a; erányos rendelést.

Ennekeszközlèsét a’ mostani Primas, Budnai,

és Divèk-Ujfalui Budnay Sandor()l-lerlzegsu'egél

töl tellyes bizoglalommal várja a' Magyar Anya“
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szentegyház. Ugyan isszép Templomoliltal. S2121'-v

' zetes, Ha'zaltlsal, Gymnaziummal, mellyben _'a'

T. Benediltlinusok tanitanak, es egyeb jeles‘E

piileteltkel felszépiilt innnár ezen hires Szabad

Rirályi Vàros._'De ezen 1820. E. legnagyobb diszt

ada 'nelti az Erse'lti lakas; ’s FÖ liaptalan visz

танцам. ‚ _

‚Т. Н. Aha. Arad , 2. Bajna. Bájót. Bart.

Bas-aretz. вдох-давай.‘ BelaBeny, Q.Bil«oly.,2.

Buts. Csema. Csenlte. Csev. Csolnolt. Csuda.

рад. Dexia, 2. Domonltos. Dorog.Dömös.Ebed.

Epöl. Farnad. Ginye. Gyarmat, Q. Gyiva. liab

На. Rarva. liemend. вешали. Kelli. liitsénd.

Iiirva. liisujfaln". Ruraly. Höbölltut. Leanyvar.

Lìbatl. Marót. Moes. Mogyorós. Muzsla. Nana.

Nyergesújfalu. Páld.- Párltàny. Peliföld. Roma.

Sap ,2. Sárhàny. Szentgyörgy. _Szentlèlelnszöl‘
gyen, 2.' Siittö. Tat. l'[‘pltotL Uny.

F.V U.' Esztergomi Erselt, es Káptalan.Esz~

tergomi. liispaŕrság. Egri Szetninárinm. G. РЫ

ffy. G. sándonßeligyiói liintstar.'Majtenyi._Si~`

say.` Szerdnhelyi. Misltey. Miltlósfi. Szabadhegyî.
Feje'rvármegye Pest, Tolna, Veszprim,

I' Homárom, es Esztergom  Vármegyéls’ szomszedf

ságában igen hôven termö földön teriedel ‚ ugy

hogy buzával., horral , ‘мы, gyamönsnet na

'gyon bövelltedjéli. Bôvséggel- vagyon' széltsója

is; es a’ Dalmny , ’s Vertes. erdejiben t'öbbfele

vadía. Egyeb számos marhàji mellett pedig leg

számosabban vannalt, a’ jó Тайм juhai. Folyóji:

Duna', Sarviz,es Gaja.; nevezetes Tavai az ln

govàny, Pàtltai, Velentzei, папой, è_s Sàstó:

~ azert többfele hallal, rálcltal, es vizi madaralt.

' lial bövellted'ìlt. Nepe valamint ternieteben,ugy

Nyelvében is Szitty'ai, ugy h’ogy az ldegenek is

mindjárt hozzá si«nnljana|«._ Szêltes. Fejérvàr

nem tsak ezen szép. Vármegyenelt, hanem Esa»

l
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¿ergomból ide helyhemtödvén' Szent Iswámól `

a' Rirâlyi Szêk, az egész Qrszágnak is Anya

Vá-rosa leve:,a"mit Nevèvel mainapig byizonyít.

.Innèt ugyan Szent Istvàn' Királytól àllíttatott '

Всё!‘ lOslfsoláxja is elsöségre Барон ‚ mellyet most

a' T. Cisz‘lercita Szerzet virágoztat lanitásàval,

A‘ÍBoldog Aszs_zonynak tìszteletère roppant тёт

plomot ephletvèn, a’ mellè Prèpostságot, ès

Háptalam is rendele Szent Riràlyunh olly aza

hadságg'al , hogy az Egyházi. dolgohban egyediill

a’ Romaì Pâpátòlfíìggene: hololt a’ Szent Horo

` na tarlallatnèlc, ’s koronáztainának а’ Hiràlyok,

es’ lemettetnének. Most annah helyébe Mária The

rèsia Ditsö Kiirálynénlx Piispöhséget állita, _az

alá rendelůén egèszen ef derèk Vármegyèt.

Mór Mezö városa lxèrhedik az Uraság fényes Ha

slellyával, `Hapueinusol‘ Szenlegyhazâval , és

nagy Hazárnyával, ’s jó' borral. '

‘Г. Н. Aha. Ãgg‘szentpètex'.` Alsa; Adony.

Agràd. Aka, Alap ‚ 2. Altsut. Ahïxâs , Q. Аро

stag. Árhi. Atya. Balinha. `Barlaîs , 2.` Baraçska.

Báránd. Barok, 2. Bàla. Bauyánfalu. Belleg,

а. Benta. Berêny. Berki. Besenyö. Besnyö, 2- l

Bitske. Bod. Войн‘. Bogàrd. Boglàr. Bnltyán. \

Bögöd. Börgönd.` Csahda. Csajág. Csàhány. Сад!‘

herény. Сами/М. Csala. Синие. Csikváŕ. Csóka- '

Lô. Csór. Cs’ösz. Csìl‘o’lya. Czinlmla. (läurgf').l

Dad. Data. Dînnyés. Diós. Dobos.Doboz.Diilt-.

$63- Egres. Egyháza. 'Elöszállàm Ènd. ErnsLEsf

sen. Etlyeh. Felt‘sut. Forn'a. Fövény. Еще, 2.

Gaja. Gànyf. Gárdony. Giró. Göböljárás. Gut.

буди. Gyuró. Hantos ó 2. Hard. Наша‘). Hertzeg

>fal'va. Hoszszuhegy. Hörlsög'. Jakab§zàl|á's.lglir.

Inota. Íztimér. Ivánlsa. Jenö.. J'ónÄlHapászó. Hajo

tór. Hahasd. HólozL Hàlozd. Hàpolna. Haràlson

, I ‚панды‘. Herck. Rél'fcsztœs. ÄHm’esztur, Q. Hert».

Heszi. Kisfalud, 2. Roan-_man> Höhànyás. Rörtvélyes»

'
\

4
`
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Rullo. Hùlts. Lallány. Láng, '2. Lókut. Lovas.

bereny. Lök, 2. Март. Many, 2, Martonvásar. .

Metser. Mélykul. Menyöd. Mindszent. Moha. Ба
F dsp. Nana. 2. Navajá-'Nyèkf Qndód. OromLOrs,

9. Pakard. Palyinka. 11311111.Рёитёпф1’е1е1е, Q,

,Petit , 2. Perkáta, 2. Petella. Petend, 2ï Polgardi.

Pusztamńr. Réti. Iletszàllàs. Sag. Sándorka. Sar.,

kàny. Sárosd , 2. _Seregélyes. .Siz|nánd. Sokoró.

Somlyó. Soponye, Sóskut. Sörèd. Szabolts. Эха.

lanka. Szar. Szentágota. Szenlgyörg'y. 521201131

йёп. Szentivàn, 2. S‘zentlàszló. Szentmihàly, 2.

Szŕntmihályi. Szentmiklós , 2. Szentpëtenäzent.
Itan'|a'1s.Szeretsen. Sikálor. Szilas. SzilvakuLSzol.

gaegyház. Szukó. SzöszváLlTabajd. Tátz, Tar.

”nok. Timar. Ti'nord. Tordas. Torna. Töhörzsög,

2. Törës. Ujfaln. Ujmajor.Urhida.Vajal. Vajla,

Vál. Vàm. VastiLJVá'ztèly. Veleg. Velentze. Ve.

nying, 2. Veréb» Vért. -Vudarka. Zámoly, Zámor.

F. U. Felséges Hirályi llamara. Jósel', T3,
_ Il. Fö немца, Fejérvári Püspök. ès Hâplalan‘.

Veszprimihlláptalan. Zirtzi Apátursag. Religyiói y

Hintstár. Orsi Prepost. H. Batlhyáni. G. Ester

házy. G. lllesházy. G. Nádasdy. G. Zichy. G.

Szapàry. G. Smideg. B. Lusinazky. G. Lamberg.

В- Rudnyànszky.' Gölîy. G. Cziràley. G. San

dorfB. Perênyi. Urmènyi. Darótzy. Rutas. _Jan

kovits. Nagy. Boronkay, G. 'Brunszvik. Meszlè.

nyi. Mátéfy. Nemes. Balassa. Rempelén. Вами.

Veg. Montlexu‘Salamon. Bajzát. His. Fiat. 51111

a» G. Hugonnáy. Szikszti. Marita. Vörös.

Gömörudrmegye, Bishonttal egyesíilvén ,

Бабы-011011111. Torna ,Boŕsod , Heves, Nógrád,

Zólyom , Liptó, ès Szepes-Vármegy'ekkel. Na»

gyobb rêszèt fás, és értzes hegyek fnglaljàk,
lnellyek4 köztt nevezetes a' llirálylhegye , melly.

nek szèp látásu tetejéröl elég bî’zonyság, hogy

Màlyás ßiraly örömmel vendégeskedelt azonn.
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тшшьмьт inditja az Emhert az Aggtele-lti

Bàrlang is. ЕЩЁ Löztt Hiilönös a’A Tiszafa. Vas..

banyàii leggazdagahbali az Országban. Gazdagok _

a’ pisbollzbanyált is. liobálilértze’pedig tsah it

ten vagyon Hazá-nlmah. Vagyon magnr‘se is , ё! .

` tòbh drága иди». Laposa jó, és elegendö gabo

и“ terem: horsóval , hnáltlial, Lerti zöldséggel,

Минут/Ы, es gyümöltstsel bövelliedili.. 'I‘e‘rem
hora is. Nevezetesebb Folyófi: Garan, Sajó,

Bima, Turótz, mellyelißen. szinte pesegnek a"

pisztrángolt, es rálaoh. Szarvas kmarháji, és ju

hai иерей‘; Serléssei na'gy seregeltltel'hiznalt

malikos erdejin, a’ Iiiilönbliiilönbfèle Vadaltliö

аби- Nepének nagyohb rèsze a’ `Наш’ Nyelvèn ;l

a' hissehbila rèsze а’ Triton heszéll , meg pedig '

olly. megátalhodva; hogy ezèrt` Маг Hazátlanná

lenni. A’ Bosnyói Piispöliségben vagyon. ‘—- Gö

mör Mezövàros most'is nem tsah< Nevével 'iele-`

siti ezen Nemes Vármegyét.,.hanem атм is hogy

a’szomszèdßàgbéli Tóthv nyelvii Nev'endékek 1!

ten типам meg a' Haza’ Nyelvèt , ’s válnah tö

liélletes Magyaroliltà. ч Bosnyó 'Bánya a’ Sajó

танец szaharlalmas Piispölii ‘Её/тов, éltesliedilt

három Templommal; a' Piispölii Bulotával,Sze

mináriummal ‚ a"Prémonstrat'enzisel«', és a' Lu.

therànusoh .Gymnáziumávah Ispotállyal, Hasz..

ym'allt'odilt.' Papirosmalommal, мы edény fábri

‚ |‹ё"а|‚ ferdövel., pislto'ltzbányáltltal, 's nagy hé~

ti váfs'ároltltall _ Pelsötz tc'irsöltös Magyaroltlial.

liet Templomlnal, Vármegye’ házával , élies lia

stellyal vae, ès márvány banyálslial jelesliedils. —

Bimaszomhat „Мытищи. /Varmegye házával.,

jójbuzakenyérrel , ’s ama Toronnyal , melly mai

napig hangozza H. Ráliótzy’ lieserves nó'làját.

T. H. Ahafalva. Agtelelt. мышца. Almâgy.

lAlnagy. Alsófalu. Ardó. BabaluslsmBahtì. Balas

t‘ölde. влез, 2. Bologfaiva. Ваш-пе. Baratza.
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’Вага‹1па. Bartziház'a. Barzháza. Bast. Beta. Ваш;

Mm' `

А háza. Bàtlta, 2. Beje. Belény. Bellin. Benna.

Виды-Ка. ВегеЦю. Berzéte. Betlér'. 'Biltsz‘öga

Bisztra. Bodoló. Boldogfalva. Boroznal.. Brezó.

Bugyiltfalva. Czaltó. Csáltány. Cseleny. Csemitz'e.

f Cseretsèny. свиней. Csisnyó. Csiz. Csohánka.

’ Csoltó.Csoma. Csutsnm. Dapsa. Darpya. Deren

tsèny. Dereslte'. Deter. ‚ Dienesfalva. Dobfe'nélt.

Dobótza. Dobra. Dohrapatalt. Dohsina. Dulhàza.
Виза; Endreföldje Esztrén. Ezered. Fajti. Far- ‚ I

Las. Feltetepatalt. Feled. Felfalu. Fige.,Fillèr~ .

Fl'iresz. Gatsallt. Getzely. Gede , 2. Gents. Ger

gelyfalva. Gerlitze. Gernye. Geztes. Geztitza.

Gitze. Gots. (Зонт; Gömöri. Guszon. Hámor,2.

Ё_1’1а1п1‘(а. Hnntsava. Hangony, 2. Hanltova. Har

hats. Harmatz. Hegyl‘ö. Hegymeg, 2. Helpa Нели

1‹6. Henslova. Hereny. Het. Horlta. Hoszszumezö.

Hoszszurét. Hoszszuszó. Hubó. Hula. Imola'.> Is

pànymezö. Ivànyi. Jánosi. Jene.A Jeszte. Jóles.

Jolsva.‘Balòaa, 2. Banó. Betsö. Belzeg. Bele..

mer. Bereged. Berepetz. Кем]. Bìèti. Birályi Bis~ ‚

faludf, 2. B-oltovmBopports. Braszlt'ó. Brasz'na

horka. Brisány. Broltova. Huríntz. Börös. Brive

‘вез. Bövi. Làszlófalva. Làtránfalya. Lehnta , 5.

Leltenye.Lènárdfalva. Lenke, 2. Levárt. Litze. I

Litzltó. Lilter. Lipótz. Lótz. Lubenyilt. 1111110

vistye. Lyultva. Löltösháza. Lörintzfalva.Maiom.

Mala. Mâle. Maprágy. Márltuslta. Mártonfalvva.

Matyasótz. Méhi. Meleghegy. Melente. llligléz.

Mihály'fa, Miltlósfalva. Miltoltsány. Mnistsány.

Murányallya. Mnrán‘yi. Nadabula, 2. Naprágy.

Nasztraj. Qdalfalya. Olttina. Oláhfalva. Orog

dany. Otroltóts. Ozörény. Pacsa. PadanPálfalva,
Panyit,l2. Pongyelok. Pogony. Pohorella. Ро

1ёп11а. Polpm. Polonlta, ‘2.'Poloszlta.Papots.Pas

A l‘óháza. Perjese. Perlátz. Peszete.Pç'eterfalvzLPt'a~

termà~n.~ Po’prótz. Poszoha. l’uhaháza. Putnolt. '

/
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Putnokl'alva. Piispöki. Radnor. Bagaly, Надо!

tyaa.4 Ra`kovtze. Bas. Ratkó. Ratnód. RetskeRe

dova. Rekenyerflépas. Bester. Bimabànya. Шта

azets. Rokl‘alva. Rónapatak. Rozlosna'. ‚видна.
IRunya. вы“, 2. Saió, 2..Saukl`alva. Séd. Ser `

ke. Sid. binlonyi. Sor. Stelpatak. Stranya. Stris.

Битвы. Susa. Зайди. Szarnya.I Szasza. Szent'- ’

kiraly. Széts. ‘Szentsimom Szilakszó. Szilislye.

Szirk. Szkálnok. Szka'ros. Szlàbbs, 2. Sztarnya.

Szuha, 3. Szuhafö. Szútor. Söreg.~5zôg. Siive.

te. Talti. Tamasfalva. танцы. -T'amastelke. Ta

plótz , 2.Tergard. Teske. T'iba. TÍSzal'a. Tiszoltz.

Tomalya. Tornyallya. Tris. Turtsok. Uhornya.

Ujl'alu, ‘2. Ujvasar. Ujvìlag. ига}. Vadis. Valy,

‚ 2. Valykó. Vargede. Velken'ye. Vernad. ‘Гвате

res, 2. Vigtelek. VizeSrét.Zabár. Zadorfalva.Zá

dorhaza. Zaluvsány ,'Q. Zavatka. Zelikavn ,2. Zé

herje. Zubogy. Zsip. Zsör.

F. U. Felsèges. lliralyi. Kumara.` Hertzeg

Hohary. Rosnyai Piispök , es H’aptalnn. H. Евг

тьму. Religviói. Штаты‘. G. Andrásy. 1331’!

БёрНЦап. Jaszói Prépost. G. Csaky. G. Baday.

BQLußinszky. G. Lamot. B. Vètsey. G. Bethlen,

G. Forgàts. G. Sörényi. G. Telek-y. Fay. Szent

vmiklósy. Czikó. Marjasy. Lökös- Szkarosy. Far.

kas. Runyai. Harnvay. Zsoldos. Darvas. 'Fornai

lyay. Rnbinyi. Abafy. Loso'ntzy. Bazsó.Dapsay.

Vajdakos. Patay. Paukovits. Palótzy. Ноты. Bor
lbas. Mladovits. Sipos. Vay. Lenkey. Perben-lm y I

kelfalusy. liováls. Rornis. Heves'y. Draskótzy.y

Gerhardt. Szeremley._ Saakál'. Stubay. Jeney.

Sturmany. Bagalyi. Szenlivanyi. Rhérley. Po

gany. Pletrik. Vajszer. Danis.. Szatmári. Kiràly.

уз)”. Kiss. Czékus. Mikldsy. Наташа. Berènyi.

Széky.Pètsi. темам. Bartók. Jahol‘fy. Bimaszom
hat Városa, ’ i

\
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‚ _Györvármegye','mellyet Posony. Romárom,._

Veszprim, Vas, Sogrony, es Mosony-Varme

gyelt ‘вашей Hörül, igen szép tersegz box-ral,

hnzával, ’s egyeh jófele termesèliltelbövellted

yen. Szep erdeji, 's a' Balcony is melletteléven,

a’ fából is _jól vagyon` dolgmßmleltehetesebh Fo

lyóji az öreg, es His Duna.; lîáhmlìábtza, Mar

` Rónyi , es Fe.

jertói. Azert nádja- hala,~tsil«)'a, ráltja, és mada.

ra'bövseges. Nepe mind termetevel, mindszii

‘ letett Nyelv-evel. Haz'ája ditsössegét öregbiti,

ugyan a’ Györi Píispöltsegl'ren negyed reszén Ш!

val, melly az Esztergomi Erseltsegheztartozilt.

Rö‘yidedességem nemengedi ugyan, hogy _ezen

hires Egyhâzi Megyenek Nagy Piispölieirôl Nev

azerént emleltezzem: de Fińi Hötelessegemnek

senese nélltiil el nem mulathatom, hogy mosta

n'i Nagy Piíspöltíinliet, Sellwartzenberg Erneszt

‚ О He‘nzegaégét ne emlitsem ., а‘‚ М Hazánlt’ Nyel

" vének лишение! az egesz Magyar Nemzet’ di

tsôsseget meltóságosan neveli.-Nagy Зуб}, az

Вт nevesitô Hirályj Városa, шаг Róma' ural

kodása alatt jeles Orvár volt; rneg inliábh jele.

síttelett pedigSzent István Királyunlttól , a' lai

mind Vármegyejet, mind Piispölti Megyéietböl

tsen elrendelv-én-ítteni hoszszabb tartózlto'de'isa't-`
yal yfenyesitette : a’ mint a’ Pétsi Piispöliseget

fundáló liirályi Levelét is itt на“; volt ki. E'Vá

‘rosunltnalc ditsössege hovátovâbb neveltedett, ugy

bogy а‘ Romai 'Tsászári Birodalom is ennek bá

_ lorságától fiiggesztenel'el magabátorságät. In

ne't .ezer б! szaz Hilentzvennegyedilcben Török

‘ hatalornba esven ez rettegésben vala azon Biro

dalom. H. Schwartzenberg Adolf, -es G. Pàlffy

`, _ Miklos'. Вечной vezerlése alatt Vitezeinla ltihar

IZOlvân innet ezerötszáz ltilentzvennyoltzarliltban

a' Törò'ltöliet, tapsolt örömeben. egész Európa.



'sebben emellce'dneh. Disze‘slxedik Hirá-lyi

„miàva|_, Fö Gyvmnáziummal, Fö Nemzeli~ Osho

—’ ‘-('o )- 1.1.5

Azulánn mêg jobban rr-legeröbíltelelt.: hgnem az

ezer nyoltz ввёл ЬНепиедПфеп ide roban! Fran

tziáhtól ugy megrongáltatott hogy Erösségnek

se lehetne nevezni, Házai azonban annál èlœ

Akade

lával; а‘ ‘Г. 'Benediktinus’` `ropplmt Templomával,

ès Rollegyiom'àval , a` kik 'I‘anítók a`4 Gymnázium~

han, ès’ Filozofìában; а’ Hármelitáh’, és Ursu.

`lina Apáfzák’ 'I‘emplomaival ‚ és Hlastromaival;

*s hét nagy Hazárnyá-val‘. Её diszére 3201861“:
ì dig nékie a’ Háplalan Domhja a’Píispölxi Várral,

ès Templommal, mellyerszentistván Hirályèpít
tete.; ama’ hires vFö Pap ‚ Szétsényì György rom

>lousàgàbóf helyre hoza; 'ugyan ennek buzgó

Píispöke , G. Zichy Ferentz , mostani ~fényességê

re méltózlata, Emlélcezeles benne Boldog A52

szonynak Regyelmíséges Мэре’, és Szent LászlöV

Hirályunlmak Hoponyája, ’s azon Repu , mellyet

a.’ Törölsâkön d-iadalmaslwdou N_épíink petárdá

ja által bèlövölt vol‘t. Valamint a' Dunn, _Rába„

Báhtza öszvefolyásával, ugy a’ Here-‘SIUEdêsnélfcx

virágz‘ásával is hires ezen rendes' „мы“ Hirá.

lyi Város. Feje ez a' Tudományòk’ eg'yik Hex-ù'

letènek is, in lälwán ennek 'Fö Igazgatója,a'l«i

most Prèpost, és Hirályi Tańátsos Fejér György

Ur,> a’ legtudósabb Magyarolmak'egyike.Ugyan

ezen Vámsunlmak -tizenhèt utszára 'nyi'ló kies

piarlzân tünte‘tik szemébe a' Bétsfelöl jövö Ide.;

gennek legelc'ìsvör~ a' Magyar, szêp Henycrek a'

síitèsben lévö jelességét а’ Magyar Asmxzonyoh

пай. Ujváros nevezetü lu'ilsö Városa isigen szem

betx'ir‘lö , me1ly.a"Rába' , és Ráhtza Lözött‘hosz
szva'n elnyulván ‚ евуёьвзёр НгёгаЦа! is., de Кё

lönösen az Ispila , ès ‘Вт szeríi, 'à mind' а’ hét’

„Proteslánm Felehezetnok Tem lomaival., a` ‘Наг
Р

mîmzad ‚ és а‘ nagy Só-adóházzal jeleskediw А"

\



~ддб 0.)..

‚ lyunk buzgósàgàtól , a" ki e’ Szent Píispök’ tisz-~

Pusztaì Värosa, melly Majoroknak neveztetik,

szép Plébániával, és lîálváriával, derek Posta

hâzzal, es Vendègfogadókkal Atetsetösködik.

Mezövárosa tsak kettö vagyon ezen Nemes Vär

megyènek, de mind a' kettö igen 'nevezetes.v

:Egyik a' Panónia SzenLI-legyi szentmárton,

melly elhiresedett itten nevendèk lkóraban gya

korlott ájtatoysságától Szent Marton Piispöknek;

de még nagyobb hirt‘nyere Szent lstván Hirá- ‚

`teletèvel ezen Szent неё-уст 1е1`1уез з11щ/е11111'1п14
ta a’ Aminden jónak adóját az Ur latent. Minek

utánna pedig kèrvén Szent Marton’ esedezèsét

az Urlstennél, az elle-ne tàmaclott Kupàval, So

mo'gyvármegye' Fö lspànyiaval gyözedelmesen

meghartzoltr, azon Szentnek tiszteletére ama'

Szent Hegyen az Atyjától kezdett Templomot,

ès Hlastromot а’ Szent Benedek’ Szerzetének fel
l _ èpitette, javadalummal, ès szahadalommal Ri

rályiasan megajàndèkozyán , ’s ezzel.Pannon Ne

vêt Szentmarton Nevre juttatván; me ly, mint

еду Hiralyi Vàr, ugy mutogatkozik 11г jó bor

termö hegy’ tetején. MásikMe-zövárosa , Heller
vàr, amal hires Hederváry- N_emzetségnek Tös

helye, l‘nellyböl azI Grszágnak _elsô Tis'ztségén,
a’ Nador Ispányi Méltósàgon töbhen fêdnyesked‘

tek. Moslani Ura Gróf Vitzay Mihály annak

szèpaègét folyvàst neveli. Valamìnt а‘ Var, ugy

a’ körülölte lévö l'lertekigen-gyönyöriiségesek:

de 4a’ Várban lévö pénz, ès _fegyver gyx'iitemény

meg inkáhb gyönyörködteti а: visgáló szemeket.

T. H. Abrla. Ánkhely.' Asvâny. Aszszlonyfa..

Babot. Bácsa. Bagolyvár. Baita. Q. Balony, Ba

ráthi , Q. Bezi.Borba.Bödöge. Bôny. Börts.Cza

kòháza. Csáknêma. Csanals.' Csétseny.Csigî.Csìk

vánd. Dnnaszeg.. Ets', Q. Enese; Feìërtó. Fel

реп. Fud. Gug. Gyarmat. Gyirmót. Gönyíi. Gyö
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möre. Hali. 'Halomallya`. Haros.' Hetse, Henle.

Ноты-66. Hugat. llirény. Iloli. Kajár. Бард, Ris

megyer. Risnéma. Hispétz. Róny. Korontzól‘iul

{вы}. Ladamér. Lesvár. Lilióts. Lôrintz. Malom..

aok, 2. Marltota. Medve, 2. Ménfö. Mérges,

Манеж-Та мйпдагрепи Мдщгыаа. Nyallia. Куй;

rad. Nyul , 5. Oregnéma. Orliény. Ors. Otevény.

Utevènysziget. Paraditsom. Pataháza. Patas. Pát

lta. Pázmánd. Per. Pilingèr. Pinnyéd. Ponyvád,

Bábapatona. Radvàny. вы. Ravazdliéfalmlièt.

alap. Reti. Sag, 2. Sàgihalomallya. Sárásd.Se.

lemcsud. Selem'telelt. Söptér. Sövényha'za. Sza

badi. Szahadhegy. Szap. Szapud. Байта. Szarha

vár. Szemere. Szentiános. 'Szentiván._ Szentliut.y

Szentmihály. Szentmililos, 2. Завтра“ 2. Sze.

retsen. Sziget. Szögye. Táborhely. Tálió. Tap.

Taplány. Tarján. .Tel¢e._Tényö. Téth. Töltésto

va. Uji‘alu Vamos. “пей. Zámoly. Zsélxe.

F. U. Györi Püspök , yè@ Haptalan. Sz.Már

toni Fö Apáturság. lGyöri Иванович, `Рйроий,

Sz. Alberti, és Csornai Prépostságolhlìeligyiói

Rintstár. Szombathelyi Szeminàrium. H. Ester ’ «.

hazy. G. ‘Петр G.` Sandor. G. Esterházy. G.'

Amade. G. Coloredo. G. Lamberg. G. Festetits.

G. Sigray. Sibrik. Neuhold. `Sidó. Pázmándy. Bai,

Bezerédy. Bèsán. Iiisfaludy. Sary. Arosy. Mat

l-tovits Börcsy. Töröli. Milltovits. Feiérpataliy. E.

nesey.Zsitliovszliy. Henesey. Noszlopi. Zmesltâl.

Téthi. Taliáts.Zsembergey. Gyermanitz. Farkas.

Muraliözy. Rogoz. Gyapay. Lipits. 'Zsebö. Szabó.

Doktorits. Móró. ноша. Leposa. Szabó._

Hevesvàrmegye. Kiilsö мышцах egyesiîl~

ve szomszâdosodik Jászsággal, Nagy, ès Kis

Runsággal, Gömör, шум , Borsod , Szaholts.

вы“, Csongrád ‚ és Pest- Vármegyéltltel. Felsö
rèsze derélt heg'yeltltel magasliodilt ,i mellyek

lö'ztt nevezetes a' Matra.; alsó része jó gabona

l
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i termö róna föld: és igy mind ió horral, mind~

huzaval 'hövelltedilh Folyóji: Tisz'a , Börös , Be.

rettyó, ‘Гаги; ‚ Zagyva, Eger, _hallal ‚ ráltlial,

.vizi madaraltlt'al böven adóznalt. Van savanyu vi

ze is. Böver, mezejin derelt Gulyált, 's Menesek

legelnelt. Nlaltltos erdejin számtalan Serteselv.
hizlalódnali. Népe igaz Magzalja a’ yMagyar Ha

zánalt, nagyobb reszènt az Egri Ersek alatt, a’

111 egyszersmìnd Oröltös Fö lspányja е’ Nemes

Vármegyenelt: egy Bis része a' Vátzi Piispölti

_ vMegyében "agyom - Eger Szent lstván liiràly'

tól fogva Piispölti-/Vàros vala olly iövedelemmel,
hngy a' l‘lirzïlynalt negyedilt Fija innét nyernà

Hertzegi elelmèt. lÉzer nyoltz száz knegyedilttôl

fog-va pedig Erselti Város az Egerpatalt' part

jain Erselti Altademiával, liirâlyi Gymnázium-~

.mal , hnlott a’ T. Ciztercitálttanìtanalt, ’s a Nem

zeti. Fö Osltolával. Szèpítilt. azt a’Prèpost, és

Vàrmegye’ lláza: a’ Ciztertzitalt’, Francìsltánu

soli', Minorìtalf ,Szervitt'xl.t,Í es Mizeriltordiánu.

sok Templo'mailt, es lilast'romailt, ’s a` `qzemi

Vnárinm.; de leginltàbb az Erselti Templnln , es

Laltvár, a’ Gróf Esterhazy 'Bároly Piispölstöl

epittetett pompâa' Lyceurñ , 's a` legiobb Beszii

letíi megas, es tàgas Tsill'agvîsgâló Torony.Er~

zêltenyen hireshedik az ô Veres h_orával egesz

Európ'ában. - Gyöngyös Mezôvárpsa a’ Mátra’

tövében szep Nepével, Éól epíiltt -Hézaival, a`

Francisltánusol.’ gondvieelese alatt levö Gymna

ziumával, töhb szép Templo'maivall, Bivàltltép~

pen ринг; Szent Bertalan’ Templomàval 4 melly

az Orszâgnalt elsö Templomai ltözzè számláltat

hatilt, igen (“пе-5111 е’ Nemes Yàrmegyet He

v'es Mezövàros elesett ugyan az О elsöse'getöl az

О erôssegere, "e èltess'egere nezve; de az Ö Ne

vével most is megtartia elnösógèt, minthogy ez

—‚_' 922е1 esmerteti magát e’ Nemes Yármegye.

T. l'l.
‘ î
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_T. H. abad. АЬапу. Ahatyán. Aeg.' Adán.. »

Abád. Alalka.rAlaty_án. Almagyar. Alsnk'. Aptzf

Aranyos. Atkar. Анапу. Bab. Bakta.Bala.Balla.

Bálpiispöki. Banlialma.~ Barn. Ваши)’, «2. Bator.

Bene. Benedekl‘alva. Besenszög. Be'senyó. Bots.,

Бомонд. Bód. Bodony. Bògdany. Bora. Bred.

Buda. 4Bura. Butelek. Böshaza.Csány.Csapóköz.

Csász. Csèfan- Csehi. Cselöhaza. Csèpa. Cser`e~

köz. Czibakhaz'a. Debré'», 2. Deménd. Derecsk.

lDerzs. выдаёт.‘ Den.. Dèvavànya. Doh.- Doha.

Domaháza. Domokos. Domoszló. Dormand.- Do

rogh'a‘za. Ecsed.` Вене‘.- Egerszalók. Encs. Er

dölelelg. Erk.'Fajzat. Fantsal. Fatsad. Fedémes.'

Fegyvernek. Fèlnémet, Fölelek. Filimes. Fo.

gats.-Foko,ru. Fornus. F-ölçlvar, Fííg‘ed ‚ 2. Fiired, —

Fiizes.' Ваша. вы. Gigèr. Gombos. G_yagér.

Gyaly. Gyanda. е'уемажшёг. Györk. Наши,

2. Найти]. Наиуй.‘ Hasz' Hatvan. Hègeshor.

Hidvég‘. Homoktelek Ног“. Hort. Igar. Inoka.'
Istenmezö. Istvanháza. Над. Ivan „2.y Ivanka. .le-i

nö. Jobbágyî. Нади. Hal. Kápblna. Haratsond.

Henderes. líengyel. Herecse-nd. Kerekudvar. Iier

l „igea Hoes. ßompon, наш. нашю.“нвге‚‚9—

Кё\е1е1‘. liövesdi нам. Lak. Lelesz. Lengyend.

Ludas. Maczonka, Magyaród. M_aklár. Markaz.

Martfö. Méta. Mikófalva. Mil-ler. MindszenLlVlir- '

hógát. Miske. M'izse. _Nonoslotn Nádu‘jl'alu.

Nagykiirií:~ Nagyrèv. 'N_agyut. Náuna, ZÁNêmet'i.

Oroszi. Ordögfalva.` Ors, _2. Orvény.. Parád.

Pásztó , 2. Pásztori. Pata. vl’ély. Pazmand. Péter

vasár. Pó, 2. Poroszló. Pó‘sv'ár. Piispöki ‚ 5. Recsk.

Bede. Raff. RongyospSàg. Sap. Sar. .Sarsaögu

Sarud. Sas. Sirok.'Sólymos. Surjány.l Siíly. Вы}

la. Szajol. Szakállos. Szalók. Szanda. Sz'andané

ne." Szarank. .Szarazbö. Szarvaskö. Szaszberek'.

Szederkény. S'zék. szelevényszenterséhet. Szent

györgy. Szentjakab. Szentimre.Szentivan. Заем.

Magyarok esmérete. F f
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màrìa. Szentmililos , Q. Szenttamás. Sziltszó. Szò‘g,

Szòlœ. Szolat ‚ 2. Szölös. Szölöslse. Szolnolt'.

Szuha. Sziitsi. Tálya, 2. Tar.'_I‘arjány. Tárltány.

'.l'arna. Tarnótza. Tas. Tasliony. Тени. Tenö. Te..

pely. 'I erpes.' 'I‘ihameln Tiribeä. Tiázabö. Тата}.

Totfaln. Tur. Ugh. Ugra. Ujfalu.Vadasltert.Vá.

nya. Varasztó, Varfenels. Várltonye Varsány, Q.

Vets. Veresmart. Verpelet. Veseny.` Vezelteny.

Vezeny.« Visonta. ‘Лицей. Zsadán'y. Zsiva.

F. U. Felseges Hirályi llamara. H. Grasál- .

li'o'vits. Egri Érselt ‚‚ es liáp‘talan Esztergomi

Báptalan. Н. Eàzterházy. Jászói'Prépost. 'Hat

vani Prepost'. Religyiói ватт. Н. Hoháry. G.

Esterhàzy._ G. Forgàtsfß. Ortzy, G. Berenyi.

(ì, Haller. B. Bruder. B. Hunyadi. G. Telelty.

' G. Butler. B.' Podmanitzliy. La Motte. B.

Hallenhach. G. Hugo . G. Batthyáni. G. Re.

vay_ G. lieglevits. G. _'áry. G. Balassa._ Bo`r

bely. _Szeletzliy._ G. Alm'ásyasági. Pap. Fejervâ

ry. Nagy. Benitzliy. Földváry. Oltolitsányi.- Su

hits. Becslcy. Bernat. Onody. Radits. Szabó.

Csernyus. Ivady. Stöszel. Taródy. Belteny. Hor

yàt.~'l'alián. Losontzy. Rovats. Szeliy. Tihanyi.

Bay.`l*`ejer. Marton. Ulasy. Zay. Szepesy. Cso

mortânyi. Petsy.` Csomay. Gyìirlty. Rallovszlty.

lMartonyi. Halassy. Szatmári. Píispölt. Bellay.`

Malonyai. l

Hontuármegye ha'tároztatván NógrádfPest,

' Eszte'rgom, Bars, _es Zólyom Vármegyeltltel,

.löbbflyil‘e llegyes ,_ ’s arannyal, eziisttel , ólOm

mal, vrezzçl, es vassal Y'gazdag fermesii, né

melly draga Höveltltel .egyiithfllospallagií do

hámyla lgén hires, valamint Hevesben a’ Döhrei.

551‘ .lérsége eleseget is jót hoz. Erdeje ès lege

löje soli, es igen hasznos. Folyóji :. Duna, Ga

"in, l[>0ly, ’s más Lissebhek soli hasznot М]

tanalt. Nevezeteselka’ Gyögyi, es Szàntói me
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leg Ferdöjí, és savanyú ушей. Hires al _.Balm- '

bànyai'orvos vize is. Bora hövsegese-n terem,

és jó Makhos erdeji вод-пепел lcövérítenelc. Né

ре nagyobbára Totnyelvů ‚Не агентов, а’ Hazn

nyelvii is 5 ’s папой!‘ az Eszterg‘omi Ersehi , és

a’ Ro'snyai Piìspöl‘i Meg‘yféhez'. lHárom''l'iirályi

Bányavá'rosa va‘n‘, ug‘ymint z' ‘Balaabányag Bél

hánya', Selmetzbánya: Ezen utólsó "ем tsak

leggazdagáhb àrany ‚ és ezíist bányájival, ha-y

nem a' Bányászi IAntézeteível is elsöséget tart min
den Bánya Várx'osolx hözll. Azért itt vagyon a'>

Её Kumara Grófì HivalaLTöbb Templomolxon

Livíil,'a’ Bányászi Ákademiával, ßiyâlyi Gym- `

nà'ziummal, és Agostai Vallásu Nagy Oslfolàvnl»

élxeskedlk ezen még Amerihában is 'el hiresedelt

Magyarlßányaváros, ‘ Hont Mezövárosa “лет

tsak Nevével, hanem tös , gyökeres -M‘agya‘rj‘ai'

x_z_al is jeleshi e’ Nemes Vàrmegyét," mellynek’

'Orökös Föilspànyja Herlzeg llloháry.

Т. Н. Almás. Alsolt, 2. Apáli, 2, Арт/а. Bácsfa.'

А 111.Ва(Пп‚ 2. Bagonya. B'agyán. Bajta'. Baha,` >2,

Balma. Balog, швы-‘Эй. ВЫдВёшгРаШ. Bell. ‚

Beluja. Bernßtze. Begznetze. Borl'ößßßorí. Во

161‘."Вбг$бпу. Csábràg. Csa-KOsalomia, 2.Csànk,

Cs‘ehì. Csekótz. Csepes. Cs‘eri' Dacsohm, 2.

Dalmad. Damasd. Пак-$255. Deménd. Dersenye ,

2. Devitse. Disznós, DobrqstyalDamanyikDrè

gel'y. Drenó. Drenóhegy'. Egeg. Elesfalu. Fegy

тетей, 2. Fehelerél. Fejérp'alak. _Födémès. Ga

_ nad. Gym-mat)~ 2. Gyélses. Gyerk. 'Gyògyt Gyíin'

ki. Hacsava. Н:З\п1ог._НагазмдНагавцйг Harsány.

Helenba. Hidvé‘g. Hodrus. Ноты. Hoŕvá'ti. Il

lésl', Ilka. Inam. Мама. Jelene, Jenele.L Ipolyl‘e.

szi. Карма. Helecsény. Keleny-efläementze. I’ßé'r. —

Rereskény., 2. Hìsheszi. Reszihótz. Hirályfìa.'

Illaszita. Hlenöt‘z, Конный. КогЬав. HbNnos.`Hos

'pall-ag. RöyárQHökeszLgHövesd. La‘czkó. Lám,

‹‚ Ffa
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1 2. Ledény. Lehota, 2. Leled. Leszenye. Likér.

Lissó. Litas. Litava. Lantó. Matskàs. Magyarod.

Maros , 2. Marót, 2'.Masztintz. Mère. Мини/1:15.

Mikola. Mladonya, 2. Nádas. Nagyl'alu. Nèmeti.

Nénnye, .2. N0sztre.__Nyèk , 2. Nyustya. Olva'r.

Qigyan. Ulved, 2. Qsöd. Palánk. PalástfPàld,

Pallagi. Palojta , 3 Parassa. Pzëmztó. P_atkós. Pe

' ч 1зе01‚12. Per. Pereçsêny. Peres.Pereszlény.Perg.

Peszek ,Y 2. Peszerèny. Podlusán. 'Pokorágy. Pre-I

bel. Prentsfalul Pribely, 2'. Priboj. Prilek. Ba.

hó. Rakontza, 2. Retsin. Bimotza. llongyin. Ru

só. ASágQ'SaHÓ. Sarampó. Sembex", 2. Sípek, 2.

Siràk'. Stefultó. Sulok. Szabatka. Szakállos. Sza

lajta. Szalama. Szálka. Szántó. Szászd. Szehek

leb. -Szecsenyke._Szedlisne. Szeltz. Szeltze. Sze

lëny.-Szelestyèn. Szemeì'ed , 2. Szennográ'd. Szent

antal_.Szette. Szob. Szokolya. Szud. Szuha. Szu

hány.Szusány. Siilke, SiittérLTartsány.Teplitska.

Terbegetz‘. Terèny, 2. Tergenye. Terp'in. .'I‘esmag.
Tessa. Teszèr. Tompa. Toronyat ‘T'ölgyem Tö

' nl., 2. Tripin. Tur, 5. Vavamolaujfalmuny'a-'

tin. Varbótz. Varbók , 5. Varsany. Vetze. Vind- ‚

sakt. Visk. Vizoka. Zabri. Zabruska. Zahora.Za

' laila..v Zebegény. Zsáktsány. Zsemberi. Zsibritó.

i F. U. Felséges Hirályi llamara. H. Hoháry.
H. Esterházy. Ваши-301111 Ersek ,- ' és Ilu'lz'xptalan.

Beszterlzei Báptalan. _Rosnyai Háptalan. Szelep

_ 11101151`8геп11пё1г1ш11а,`11е11ёу101 [110151111- Tudo

f п1ёпу1н1н1з1аг. B. Hellenbach. G, Balassa. G.

Pálff'y. B. Sághy. G. Berényi. B. Kemény. B.

Lusinszky. G, Zichy. Gu'l‘örökf‘G.. Majlàth. G.

Esterházy. G. Forgáts. Bozó'ky. Vajda.Semberg.

.lánoky. Baloêullubinyi. Dvornikovits. Madotaá- ‘

nyi'. Bari. Majtè'nyi. Jeszenszky. Agáts._ Hódosly.

Disznósy. Foglár, Nozdrovitzky.Földváry. Gyiir

ky', Ilorponay. Вон/1111. Agárdy. Boros. Bàday.

Gudits. Gétzy. Okolitsányi. Podorszky. Cosztm



nyi. Liptay. Trsztyánszliy. Rorompay.Lasl1.ó. Je?

lielfalusy. Tihanyi. Palagyi. Nedetzlty. Zsembe

ry.- G. Scrènyi. Rauvánszlay. Винты/Из. Сдел

nali. Simonyi. Palás‘ti. Halatsy. Rörmendy.Eper.

jesy. Зенита Városa. Bányászi Катара.
Homáromuármegy e belterittet'vén Posony,l

Nyitra', Bars, Esztergom, Pest, Fejér, Vesz
prim, es Györ~Vármegyéliltel igen Lies, es hö l

termésii Tártomány, ’s benne mindenféle állatok

`szèpen., és nagyontenyéßzneltz(` ezt nyilvan bi

_zonyitja a' Bábolnai gyönyörü Hiràlyi nagy

'nek Nemes >Birtoltoasxailt szabaxl lieresked '

.if

Ménes Hires a` Vértes erdeje, és a’ Véhi do

llányja. Almási, és' Tatai hegyei szép marran-`

nyal lzo‘lgálnali. Borai- Hözöttigen hires aÍNesz

mélyi. Duna. Vág. Nyitra-Zsitva Folyóji minden- '

fele hallal' használltodnali, és а’ keresliedést na

gyon elöse'gitih. Az utólsónak torlia ltiilönös em

Падает а.’ ТбгбМцг! az ott 1608~ban liötött bé- ›

liességröl. Nèpe tölièlletes Назад; ’s aaEszterÄ

gomi .Érseki, és a’ Györi Piispölii. Megyéhez

tartozilt. A’ hiresl Gi‘óii Nádasdy Házbólvaayon

Oröhös Её 1зрёпу]а.'-чногпёгош Szabad Hira

lyé Vńros'az бы; tzimerezö márärpád _a_latt èpíilt't

Városa a’ типами’ vègèn a’ Vággfs Oreg ADu.

na egybe folyásánál disz`esliedilc. О Felségétöl,

Ferentz Hirályunlttól mèg jobban `megerösitte

1ап Oltalomvàrral. Itten a’ Heresltedés igen`szê

pen virágzilt, Hirâlyi Privil'egyiomos Társasà

gav leven ‚ melly a’ Magyar Országi Dunán való

Reresliedést elömozditaní igyeltezilc. Gymnáziu

ma ltettö 4vagyon-z egyik a’ Hatholilinsolté, melly
ben ’[.g Benellilitinusxolcv tanitanak: mási'k a't

Reformatusoliè. Nem lcevés dis`zt adnah (нём

а’ benn‘e lèvô hetvenltét'. Nemes Házalt, mellyel»

sel birnalt. yAszazonyai _a' jó, és' lnagy

gyar Kanjer' síitésröl Ország „еще dinan..
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а. Ledèny. „мы, Lelèd. Leszenyp. Liu...

Lissó. Litas. Litava. Lantó. Matsltás. Magyarod.

`Maros , 2. Marot, 2`.Masztintz. Mere. Meznevelö.

MiltolmMladonya, 2. Nádas. Nagyi'alu. Németi,

Nennye, _2. Nosztre.__Nyek , Q. Nyustya. Olvár.

Oagyán. (имей, 2. Qsöd. Palánli. Palast-Paid,

Pallagi. Palojta, 3. Parassa. Рёшд. P_atltós. Pe
i вещи. Per. Pereeseny. Peres.Pereszleny. Perg..

Peszelt,> 2. Peszereny. Podlusán. 'Polsorágy Pre

bel. Prentsfalu, Pribely, 2'. `Priboj. Prilek. Ва

hó. Raltontza, Q. Retsin. Rimotza. Bongyin. Ru.

só. Ság'fSalló. Sarampo. Sembei‘, 2. Sipelt, 2.

Sirálr. Stefultó. Sulok. Szahatlta. Szaltállos. Sza

lajta. Szalama. Szállta. Szántó. Szászd. Szebelx

leb. -Szecsenylte Szedlisne. Szeltz. Szeltze. Sze

le'ny.~Szelestyén. Szemered ‚ 2.$2епп05гё'(1.$2еп[.

antal_.Szette. Szob. Szoltolya. Szud. Szuha. Szu.

hány.Szusány. Síillte, зйпёхй'гапзёпу’.‘Иртыш.

Terhegetz'. Tereny, 2. Tergenye. Terpin- _'I‘esmag.

Tessa. Teszer. Tompa. Toronya.'~ T'ölgyes. Tö

' rel., 2. Tripin. Tur, 5.vdv..mol..Ujfa1u.Unya-~

tin. Varbótz. узы-1161‘ ‚ 5. Varsány. Чаще. Vind

ваш. Vislt. Vizolta. Zabri. Zabruslta. Zahora.Za

' laba.~ Zebegény. Zsálttsány. Zsemberi. Zsihritó.

l F. U. Felséges Biralyi ‚Наташа. Н. Boháry.
H. Esterházy. Eszte'rgomi Ersek ‚— ' es IHaplalan.

Besztertzei Báptalan. >Hosnyai Báptalan. Slzelep

tsenyi >í‘izeminz'triuma„Heligyiói Bintstár Tudo

~ mányi нашим. В.’ Hellenhach. G, Balassa. G.

Pálfl'y. B. Sàglly. G. Berenyi. B. l‘rtemeny. B.

Lusinszlty. G, Ziclty. Ga'l‘öröltdG. Majláth. G.

Esterházy. G, Forgáts. Bozó'lty. Vajdaßemberg.

.lánolty. Balogwliubinyi. Dvorniltovits. Madot'sá- —

nyi. Bori. Majtenyi. .leszenszl4y. Agata.l Hódosly.

Disznósy. Foglár, Nozdro'vitzltyFöldváry. Буй!‘

lty, Iiorponay. Поп/Ай. Agârdy. Boros. Bàday.

Gutlits. Gétzy. Olsolitsányi. Podorszlty. Coszto«
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nyi. Llptay. Trsztyanszky. Korompay. Laskó. Je?

kelfalusy. Tihanyi. Palagyi. Nedetzky. Zsembe

ry.4 G. Serényi. Ваш/дням’. Blaskovils. Cs'esz

nak. Simonyi. Palasti. Halatsy. liörmendy.Eper.

jesy. Sel'metz Varosa. Banyaszi llamara.

[íoma'romva'rmegye békerittet'vén Posony,`

Nyitra‘, Bars, Esztergoln, Pest, Fejér, ‘[852

prim, és Györ~Vármegyékkel igen kies, és bö

termésii Tartomany, ’s benne mindenféle állalok

'szépe'n, es nagy'ontenyé’zneka ezt nyilvan bi

zonyitja a1 Bábolnai gyönyörii Hiralyi nagy
I Mènes Hires a' Vértes erdeje, és a’ Véki (10

Ьёпур. Almasi,` és Tatai hegyei szép marran-v

nyal lzolgalnak. Borai Hözöltigen hires aÍNesz«

mélyi. Duna. шла‘. Nyitra Zsitva Folyóji minden- '

fele hallal' hasznalkodnak, és a' kereskedést na

gyon elöse'gitik. Az utólsónak torka kiilönös em

Падший а’ Törökkel az ott 1608-ban kötött hé- \

kességröl. Nèpe tökèlletes Hazaí, ’s azEszterÄ

gomi Èrseki, és a’ Györi Píispöki. Megyéhez

едкий‘. A’ hires`~ Gi‘ófì Nadasdy Hazbólvaayon

Orökös Её [зрёпу]а.`-чнотёгош Szabad Hira

' lyè Varos az бы‘: tzimerazö marärpad увы épiill't
Városa a’iTsallóköz’ vègén a’ Vág‘mä Oreg Du

na egybe folyasanal disieskedik'. О Felsêgétöl,

Ferentz Hirályunktól тег jobban `megerösine

tett (.)ltalomvárrah [Цен а’ Hereskedés igen‘szé

pen „выжать Hirályi Privil'e'gyiomos> Tarsasà

ga lévén , melly a’ Magyar Országì Dunán чаю

Rereskede'sl elömozditani igyekezik. Gymnaziu

ma kettö _vagyon-z egyik a' liatholikusoké, melly-I

ben 7.! Benedìktinusok tanitanak: masi’h a"

Beformatusoké. Нет Akevès dis'zt adnak nèki

a’ _benne lèvô helvenkét Neines l-lázak, mellyeh»

'nek' Nemes _Birtokossaik szabarl kereskeiìlëi-V

asel hirnak. »Aszszonyai`~a` jó, ésî‘nagy

gya’r ilenyer' sülésröl Orszag „еще ditsertet
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neit.  Tata nevezetes `lVlezt'ivairosa e" .Nemen

Vàrmegyenek má‘r o‘nnèt g hogy‘Nevet GrofTheo

dáttól, az ö Birtoltossátél, es Szent -István Hi

ràiy" Heresztatyjàtól vette' -legyen, hit _e’ Szent

ott volt liedvesit'edve~ szóllitani:

Tata! Ugyan e’4 Grof Szent Peter, es Pal Apo-_

stoiol( tiszteletereApatursággal tiszteletesitette;

nagy fenyességre hozta pedigfHollós Matyás,`

hatalmas' Iii'raiyunit ‚ ornpás Hirályi .Várt epit‘

trtvén itten, esarös bastyával belt'erittetven; а‘

mallette. j'ól elteriilt ища: laülönbitüiönbfeie ha

laiiltai meg‘ialtosi'totla; es Íiien haiâszaital, 'a

машина! gyaitorta, лома ixedvét' tölteni е`

Nagy Bainolt Rirelyunii. G.. Esterházy' mosta-A

ni Ura alatt is‘nemKtsalt а’ Pléilánia, Hapucinn

sok Hiastro'ma., es a' hat Oslioiát taniló Piáris

tali' lialiégyioma, ’s_ ugy'an annyi 'Templomok Ё

diszesitik e" Mezövárost; hanem а’ Vár is ötet

oily ehesitö áiiapotjában vagyon ,hogy lßpg-ben

a’ Frantziálinak itt ellensegesliedeseltor О ЁеЬ

segeneh Ferentz Birài‘yunlmalt, ’s ege'sz Udvará

nali meitó szái'iás‘gal szoigálna mind atiriig~,`v:;\lttI

mì‘gazolx i-de nem hagyták éïdes Hazànliat.

\ 'I`,.`H.` Áha. Ács. Agostyàn. AÀlmás,_ 2. Apáq .

ti Aramyos, 2. A_száf. Aszóti. Báholna, Q. Bfr-__

gota.' Bai. Baits. aßáiványos. Bana. Bànhida;

Baromlalt. Battyán. Bereit. Billeg.'Birth-¿LBO-`
gya, 2. Boltod. Csanalt.` Csziszár._`y Csem. Csep.'_

Czig‘ied. Csitsó.`Gsi'gvölgy_’Czontzó. Csur. Bad, .

Dinnye, 2. _Eliets. Eifel. Erselt-iel. Ette. an

hasd. F-iirl Fií-ritór. Fiis. Fiiztö, Galia, 2. Gei

` `lér,' 2. Бежит, 2. Glrebits. Gug. Gúta. Суда,‘

2.' .Gyarmat. _GyermeL Harlta. Herltái. Hereg.

Igmand, 2. ltniöd. На. Isáp. Ivánita..Jaszl`aiu.».__

l‘i‘iánd. Hisber. Homotsa. Rapherelt. Rávmfiecsf'

lied. Heszegfaiu. Кий, "2. liethely. но“. Halta.

’ Kämlöd. Börnye. liötnye. Ftnrtäiteszi. Ей". La»l

ь
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bailan. Lak. Landolr, Q,Leányvár. Lovad.Lögör.

Madar. Май‘. Marczalháza. Marokháza. Martos.

Megyeres. Mindszent. M’ocsa. Mondstçr. .Nagyn

bér. Nagylèl. Nagymegyer. Naszál. Невы/ай. Ne- `

ma. Neszmély. Oltsa. Q. Oroszleány. Ors. Parnak

Pat. Pénzes. Pe'rbele. Piszlœ, Q'. Prilsjn‘a. Вадиму;

Bonha. S'ilßvö'lgy. Szála. Szalßàllns, 5. S'zemere. Sze

mö. Szen d. Szentgyón. Szenlgyörgy. Szen-tgy'örgy- _

vàr. Szenlmihály.Szentmildós , 2. baentpàl. Szent

pèter. Szilás. Szölös, 2. Szöny, 2. застой.

' Szomor'. Tagyos ‚ 2. Ta'ny, Tandos там". Tár

hány'. То'па. Tóva'ros. Töiñörd. Udvard. Ujfalli.

Várallya. Várföld. Vas.. Vas'dinnye. Vél'.. Virt.
Vizvárzsemle. Zsitvaló. ‘ ~  l `

U. Felséges Királyi llamara, Esztergo

mi Erâek, ès карма". Szent-Tamásì Prépo‘st. 1

Szent  Martoni Fö Àpálur. `Relígyióí ‚Штамп‘.

‚в. Esterllázy. G.l Zichy. G. Pàll'l'y. G. Batlhyá

ni. B. Hunyally. G. Amade. G. Sándon сему.

Hajnal. сыну. Janlmvils. Nedetzlxy.Ta]`nay. Ba

log. налет. Boroukay. Fogarasy. Högyèszy.

Pybev. _SomogyL S'zabadhegyi, V‘egh. Zámolyj.
I Bajtsy. Csepi. мазут-у. Erös. -- Zmeskàly.

Íírassouármegye , hat‘ározódvlán Arad , Za- ‚

гёп‹1‚'Гетез-Уёппезуе1‹|‹е1, és а’ Temesi Ra

tona Herületlel ‚ olly termélmny földön Неман‘,

hogy tigàgyázrás nèlhiil egy Szántásra igen gaz

dngon `tel-‘emîen azonn a` даЪопа; ès Hukòri..4 _

па: azèrt MarhàvaLìs bövellœdik. Hegységè‘ben
teremvhor , ès fa bôven; Ген‘ а’ Nemes ‘та, Ш

чыубп ,.réz, es vas: a’ Военный, ès Ora

vitzai B'ànyál. i‘ölcéppen tenyèszök. Jelesebb F9

lyóji; Mams, Temes, веда, Berzava,' ßaras,

ès Néya. Nep@ göbbnyire AOla'xlfllyelvíi, lveves

Magyar, Менты, ès Вы: nyelvíît a’ Halholi

Базой a’ Cs‘anádi ;_ a’ nem egyesíillt Görög‘ szer

artàsual.' а’ Verseni ‚ és Temesvàri штате‘;
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hoz tartoznakvLugos Mezövárosa hires a' Hi.

slórìâbang. mintho'gy regenten. jó Erösségvala.

Most nyilt Hely; de Népes:,és'Pos1ával,èsVár~

megye Ha'zz‘al szépeskedik. Hrassó -Helység em

мыши, mivel töle nevezödik e’ Nemes PVà!

megye. l ~ " .
l T. H. Agadits. Anyás. Apadia. Bakamezö.

Balintz.-Ballosest. Barhotza. Barra. Battiest.

_ Baziest. Batta.' Воин‘. Bikin. Bikis. Binis. Bir

kis`. Birna.Bogodnilz. Boklen. Boksán. Bol

dur Botár. Botinyest. Bozar. Branyes't. Bra

z‘ova. Brostyàn. Bruznìk. Bukovetz. Bults.VBul-

tza. Bnnya. Czella. Cseres. Cserestemes. Csiklo

va,A '2. Csintyest. Csorda. Csudafalu. сайта,

Сэма Delinyest. Deaestye` Dikvân, 2. Dobrest.
Dognatska. Dohlín. Dorman. Drágamer. Drati~

nest` Drinova. Dubest, DulkòDnplai. Ehenrlor.

Ezeres Faeaet, 2. Fìzets. Forazest. Forotik.

Furda. Furlok. Füzes. Galina. Gavasdia:_ Gise

do- Gladna. Gladova. Glinboka. 'Godinovazellm

Goizest. Gol‘tz. GoruÍP. Grebenitz. Green. Groz.
Grubin. Gutei‘litz. Gyiirgye-vó. Harmadia. Hau

z_est. Herendiest. Heszeresf. Hòdos. Homosdi».

Honnrits. Hnndor. Illad. Illova. Izgár. Jabaltsa.

Jâm..lárszeg. Jász'. Jernik. Jerszeg..leszenova. На!

tova, Ванна. Hápolnâs. Hapriora. Flaransebe'ńs.

Havbràn. Relnik. Hernetsa. Hl'adova. Hlitsova.

y Rlokodits. Hómoristye. .Kosovitza. 'Hoso'vmllm

stel-y, 2, Hostìe. llritsova.. Hrivina, l2. l‘lnpto-`
Va. Kurtya. liutina. Lalasintz. Lapusnik. Leuko-I

вез‘. Lugoshely. yLunkány. Luppák. Matsova.

Maquri. Maiden. Makovis. Marszina. Me-rtsina.

Mirkqvátz. Moldova. Monío. Monostor. мышь,

2. Nemesest. Nêpomuki.-Nermçd.Nevrint§a.Ni-\

kolintz. Ohabalunya. Ohabitza. Ollóság. »Ora

Vitza, 2. Osztrov. Paduram. Pelisty.' Peral. Ре

Btyère. IPetrilOVa. Petrosnitz. Fetróza. Petrováta.
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Postsán,4 Poganyest. PojansLPajen.l Polvás. Por

lova. Posoga'. Potolh'Péttiest. Povorsina. Pre-Y

bul'. Priszalta. Badimna. Hadmenest._liafnik.iiaj

na. Bakastia. Ваши. Iiakitova. Ваша. Remete.

Besitza, *2. Buen. Rumunyest. Rus. визита.

Buszihótz. Sabàr. Sittin. Spata. Stájerfalu. Sza

ltul. Szárazán. S'zászka, 2. Szatulnik Szétsen.

Szélt'ás.V Szeltsova. Szentes. Szerbászka. Silha.~

Szilváshely. Szkeus. Szlatina..¿Szots`án. . Szokolàr.

Szu'botitza .Szudriâs. Szurdok,l 2. Szurány. Tai-_

` pia. Temerest. Ter'govistye. Therésiń'sd. Tikvá

'ri, 2. rl’inkova Tirnova. Temest. Topla. Udvar..

>szàllas. Valliaboul. Vailindény.- Vallunga. Valle

mare, 2. Vallepaj. Vaziova.y Vetseháza. Verk,

Q. Vermes. Viszak. Vodnilt..Vörösmart. Vrány.

Vranyutza.'Zabàlts. Задние‘). Е5г1Ь’еыуе. Zold.

Zorany. Znrlentzmár. Zorlentzmilh’Zsabár. Zse»u

na. Zsidovin. ZsittinQZsnppa. Zsup‘pány. Zsup-`

punyest. Zsurtsova. Zsurest. . _‚ '

‘Ё. U. Felséges Rirályi Rammara.Andrusse

vits. Athanasievits. Augusz. B. B`ernáti`i`y.Bóbits.

ь

G. шляпе“. _Branov'atzky. B. Brukenthal. B_ru- ‚

ment. Csiky. DánieLDÍE’levaux. БОШ-винта.’

`Frnmer. Gáspáry. Grabovszky. Gyika. Нами.

Házy. Jakabffy. Joanovits. B.Jovits.Raratsonyí.
His. Leitner. Liebenherg.l Lorentsits. H'ertzeg`

~ Metternich. Milaukovits. Nemes. Palekutsevny.

Pausz. Petrovits. Páutélyi. Piatsek. Sujlaiszky.

— Тегрсо. Trattner. Trautenberg. Winkler..

ííu'nság, e's Jászság, szabqd Iíe'rtlletek.;

‘Bihar , Bikes , Csongràd , Heves ‚ SzOlnok, Sza

holts. Bács, és~ Pest». Varmegyèknelc szomszéd

sagàban., egyenlö ezaha'dsággal birnak a’ Na.

dor Ispány' Törvényes halalma alatt, a’ ki azo

kat еду .Fö Kapitány, töhb Alkapitányok, és

Fö Biràk által igazgatja: az Országos dolgok

ban рейда’ Ё, Iiirályi. Helytartó Tanàts. A'
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Кайф; Nagy es Bis-Bunságra vagyon ‚атм г‘

es mindenik Res:V termélteny rónal földet hir.

Amannalt Folyóji': Börös: Berettyó , és Horto

\ ‘ hágy; emennek azok helyett Butaltat' наше“
ásni. Fa nèlltiìl pedig mindenik sziiltölltödven i

náddal, Íes tözeltltel 4ltt'antel'enit'tetnelt tiizelni.

Amannalt Bartzag-Ujsaàllàs nagy, ês'Nepes Меч’

_zövároaa, mellyben Orszagos vásàrolt esnelu
Emennelrllal'as [Vlqt'ìvárosa valamint nagy., és

Népes, ugy mezôsege igen hasznos a' ma‘rha’

nevelesre, ‘n’ mellyel nagy lteresltedést iiznelft

Laltosai, Az ввёл Bun Nép.szép Magyarsàgu.

A’ Nagy Hunság. az Egri" Éraieltsèghez , ’a’ Bis

\ Канаде la' Vátzi Pííspöltsèghez ‘юный’. А’ Jàsz
ság is gazdag termésii térségen all; lmár erd'eji

is nevelsednelt. Nevezetesehb Folyóji : Tar'na ,ea

Zagyya. Ãzert valaminta’ gahonánalt minden

Nemével‘, es. a’ marhánalt szepével ‚иду hallal,
és~raltltalis hövelltedilt.' Nepe szép -lVlagyar ter»

met'ii, és beszédü, ’s tartozilt az Egri Erseltsèg

ala.. Fö Mezövárosa', Jászberény, mel'lyben a'

Beriilet’~ Gyiilése подо“ tartatni. Jelesltedih az

ldvezitö S'zentegyháâval; `a’ Francisltánusol'.'

' ‚ Blastromàval, es» Gymnaziumával 's Lehel hal'

dani Vezer Bapitánynak tsudálandó Hadi Bärt

ievel: Zagyva vize ltereszlíil folyvàn тара; het

Sligetetslcet „мы benne: mellyelmelx egyiltèt'

Leopold; mâailtát Jósef видеть neveztélf., Ма

gyax~~0rsrzá1g'` Birályi Hertzegeinelc, es Nàdor

Is`pányiainalt' örök tiszteletére; ’s mulató Helyü‘l
szolgálnalt, Y q w ’

т. н. Ajgó. Apán. мамаша. Ашту

‘ szállás Átohhàza. Bábo'nyfBalàs. Balota. Bo

~ doglár. Bosa. ,Bösztöxz „Csehi Csóltàs. Csolyoà.

Csorba.-Dorosma'. Dóìsa. Elôszállás. Fabianlta..l

Fejèrtó. Félegyház'a. Fenyszaru. F'erentzszállàs.,

Fiilöpszállás'fFüzes. Galamhos. H-áza. Homolti.
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Iván, Jakahháza. Jakabszallas. Jakóhalma. Haba.

Kapnlnas. Hara'. Haratsonszallas. Ещё. Higyós.

Iiisén. каштан“. Kotzér. Holbász'. Runhegyes.

liödszállas. Latzháza. `Ladany. Laios, Madaras.

Magyarka. ‘lajsa'._Márialaka. Mèrges. Master.

‘szállas_. kMihalytelek Milleri. Mizse. Móritz.

Nagykiirt .Nagyszallám Szabadszàllás. Szektö.

` Szentamlrás. bzentgyör'gy , Q. Szentlaszló. Szent

martnn. Szentmiklós', 2. Turkevi.

Liptól/ámzelpye, nehai I-lertzegség‘, Сб

mör ‚— Zóly'om , ‘Рыбы, Arva-Varmegyéktöl, es

`Gz'allitziz'mäl’ mellekeztetve, többnyire aranyot,

eziistöh'y’asat, piskoltzol, es medvét, hiúzot,

задал, Ozet, ’s egyéb négylahu , és szarnyos

Vadakat termö magas hegyekböl all. Az abhan

fakadó Vág’ menteben mindazallal terem rozs,

árpa‘,zab, len, horsó. Juhai igen Ьазшповой1

De legnagyobb haszna vagyon n ottan höven

tenyeszö l‘enyökhen, mellyeket deszkakká,Zsen

delekké,’s egyebekké elkèszitve, ès szálankt'înt is

a' 'Vagon leereszlgetnek. Ugyan ezen ‘Шейхе

legjobb haIakkal'IápIálja мы. Savanyu vizeleg

jobb a' Magyarfalvi; Ferdôje a' Szentivanyi.

Mèzbòl sem kevés baszna vagyon. Nêpe Tólll,V

és Lengyel nyelv'ii, ’s а‘ Haza’ Nyelvét tsak ai'

Nemessebbei, es a’ gyótsqt Ország арене aru

ló Sziilöttei tudják; amhar az _ö Fö l'spanyjok д

"G. lllésházy, a’ ki ezen Fènyes Mèltó'sagot örök

aégiil binja , `szóval, és pélrlával nyilván_rnegmu

ища, bogy a' Magyar Hnzanak Polgarjai vét-_

щ; nèlkül nem lehetnek tn'datlanok a’ Magyar

' Nyelvhen. _ А’ Szepesi Piíspölcsèghez tartoznak. 

Bósahegy közönségesen Roseńherga, a’ Fö Me

zövarosa ezen Nemes Várme‘gyének, a’ Vag fo

1Уб Pal‘llà" i> melly igen Nèpes , és a’ Plébánian'

шуб! az Oskolakat tanitó Piárìstaknak .Templo-_

даю!’ ¿S Hollegyiomával is diszeskedik. Van P0

/
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staháza, Sóadója , szepen petteget'ett márványia,

jó tserep edény fabriitával egyiilt. -Liptóvár

tsak a’ Vármegye’ Nevevel haiiatilt. ' `

T. H. Antzílcfalva. Andaháza. A'ndiiize. An
drasifalva.V Beharótz. Belenzltó.v Benedeltfalva.

Benitze. Beniliháza. Benyush‘àza. Bernitze. Be.

senye. ваш. Bobrótz. Bohrovnilt. Bodai'alva.;

Boi-ova, Q. Brintze. Байт/{па Bertai'alva. Ваш.

háza. Csemitze. Cserno. Csernova. Csetnitzt.

Czinfalva. Csorba. Davalló. Demeseny. Demèny.

faiva. Dnbrava. Dusaj.~Fejerpatait. Fiatslta. Gai.

falva. Gombos Górfalva. Hibbe. Hora. Hoszszn-v

ret. Hntty. Iiianó. Isipi'alva. Ivanova. Jaitabfal

va. Jaiótz. датой. Ján.oshàza.l{amenetz. Heletseny,

Releme'nfalva. Над-Шу. Rocsitovetz. Коды/ш Rom

játna. lionszltaltosótz. lil-alava. Huliiny, lint Piva.

tsán. Hörmös. Lázi. Lazistye.Lehota,2. Liliava’,

Linilt.`Li_ptse. Liszltova. Lulxelle, 2. Luboltnit.

 Lutslti. Ludrova, Q. Lus‘na. Modotsány. Magúr,

lia. Magyarfalva. Malatin, 5. Maiuzina'. Martzal

f_al'va. Matyasótz, 2. Mlinitze. Mravnilt. ЫЁЩМ-ч

falva. Neftzitháza. Nezitháza. Novotti. Oltoiits

na. Olaszimg. Oszada. Pàii'alva. Paiugya,Q. Ра—_ ‚

ratzlta_._Pàrisháza. Patalt. Piati. Piostin. Podo,

rány. Podmesztova. Poruba , 2. Pnrubisa. Poter.
nya. Pribilena. PriiioiLProszelt , 2. llìadelc. Валя‘

tolta, 5. Вечные, 5. Biboitova. Boztolia'. Bud
lova. Seimetz, 2'. Stózháza. i'itranyán.Stufinitza‘.l

5v¿.vzóv.'Szelnit`z. Szentandrás. Szentanna. Szent?

ersehet, Szentivány. Szentliereszt, li. Szentrnàrîa

Szentmárton. Szentmihály. Szentmiltiós. Szent

péter Szielnitza. Szélts, 5. Szme'rtsány.lSzolmitS. '

$г!ап!‹очёп. Тагпбц: Tepia. Teplitslta. Turek.

Трах-Ома. Ujvár. Váraiiya. Vaseit'. Vavritsó. Ver

ding., Verbitze. ‘Пак-116. Viicodn'a. Vidaföid ‚ viglás.'

lzfítálísfa1¥m~Volltoiinetz. _Zadie'L Zahorovistye.

"4:. ' И ' '.
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F. U. Felséges Plirályißamara'. Введение!

Háptalan. Szentmáriai Preposlsâg. Heletsényi

темпы. Teplai Plébania. Tu'doma‘nyi Hintstár,

Okolilsányi. Plati._Andaházy. Pongrátmßenitz

ky. Palugyay. Rubinyi, Rakovszky. ‚Рут-1111“)

`vils. Jóh. Bobrovnitzky.Bukovinsz»ky. _Csemnitzky.

Denke. Madotsányi Horánszky. Rhády. Pamrnyay.

Ban. Fejèrfataky.'Szentiványi Turánszky.\Detrich.

Gi'lányi. Ahafy. Leliotzky. Lusi'nszky. Il’latyasó'vsz

ky Guothy. Haszanitzky. Sz'merlsànyi. Vitalis. Ró- ‚

i sahegy “поза. -  ‹ ‹

Marmarosvármegye, Bereg, Ugo'tsa‘,

Szathmàr-Vármegyék ‚ ésI Erdély, Bukovina ‚‘‚

ЖЁЫНШЬ 1.6m, nagyobb részènt hegyekbö-I

.all , mellyekben Hìilönbfèle Èrtz, és igen gaz

dag Sóbányáji îvannak .~,` találtatnak drága kövek.

is ‚ kivàltképpen -az ugy neveztetett Magyar дуе

mán'tok. Meuzeje igen hasznns а’ marh'a’ nevelès.

re; ès lapályai jól Iermök. Fája bövséges; 's le..

vegöje egésséges. _Azérl egy gyönyöríilêges Tar.

tomány ее. Folyóji Мёд! .nevezetesek ezel.. a2

ou eredô Tisza, Mara, Ваше‘, Iza, Visó7 Ta.

labor, Tarasz. Az egész Országbanäegy Чад.

megyének sims annyi savanyu Hutforrása, mint

ennek; mellyek köztt hiresebbek ezek: Borsai»,

Bàii`zai ‚ Glodi. Nánfalvai ., Szaplonlzai, Szàmog

' orvos те; köztt is nevezetesek ezek: Apsìtzai,

Batizai , Botskói , Dragomérfalvaí ,Y Gyulai‘alvai,

és Bhónai.` De vannak golyvásitó v'izei is , ugy

_ mint: a’ Barlzánfalvai ‚ és Lonkai. Lakosai M'a
gyar', Oláh, Batz, és.l\Têmet Nyelvíiek; ’s n’

`Szathmári ‚ èsV Munltátsi Píîspöki Megyékhei lar

t-oznaliv‘- Её Mezövárosa , Зайди, а’ Tisza’, és

j Iza’ egybefol‘yásánál, Lakhelye a’ Fö заняты

béli Tisztségnek: itt a’ Vármegye Háza :‚ Har

minlzados'Tisztség.; VáltóPosta; Il. Gymnázium

a’ Т. Piarì'sìták alatt; és a' Reformatpsok' Gym

náziuma. Sóaknáji Leghiresebhek ‚ és_ az. Orszá.
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gos Vásůrjai, Ékesltik föképpen három Templo.

mok: a' Katholikusoké keltò; еду a’ Reforma

tusoliè. -Marmorosvár most tsak e’ Nemes Vär

megye' nevezetéröl esmeretes. ‘_ `
T~ H. Aknarahó.v `Apsa, 5. Apsitza. Bara

Ínya. Barc'zán-l‘alva. Bárd. Barlabás. Bartfalva.

Batiza. Beclo Belezna._Be-rezna. Bereznik. B_er

latás. Bizta. Botskó.Bolsl~óxahó.Borkut Borsa.

Bréh. Bronka. Brony, Eruzlara. Budfalva. Bu.

kovetz. Bíislyimhńza, Csománfalva. Папа. Desze.

Disznópatak. Ваша Dombó. Dragnmèrfalvmßul

' falva.Fejéregyház. Farkasrév. Fejerfalva. Gánya.

Gernes._(ìlod` Gyulafalva.Halatin,2 Herintse. Her.

nets. Horb. Hoszszumezö. Hoteny. Huszt. низм

köz. Im’sád. пот. Iza. Izka. llalinfalva. Капли‘.

Barátsonfalva. Herekhegy. l'lelètsény. Keretske.

_Ileselymezëb Юта, 2. Hoholáapatak. Bonyha.

Bratsfalva. Rritsfalva. Huszmitza. l’îökényes. Kö

röemezö. Hortvélyes. Leordir|a."Liakovc-tz. Li

gei„LiPtse. Lonka, 2. Mihályka. Mikolapatak.

Mojszén. Мойка, z. .I_Vánfalva. Neresznilz , 2.
‹ Nyagova. Okc'lírmeië.- Otvösfalva. Мата!“ 2. Pau

lovetz. Pe’keletz. Petrova. Piaztva. Pajana, 2.

Polyana', Ó._ Pozsán. Priszlap. Ravaszmezö. Re.

Ми. Remate» Bilska. Rikila. Iìippinye. Bókame

zö. Róna ,. 2. Rónaszék. “пища. Rozutska- Buz

kova. Sajó. Sándorfalva. SófalvmSomfalva. So

mosfalva. Sugatag. Этим. Szàldobos. Szaplon

из. Szarvaszó. Szeklentze. Szelislye, 2. Szerfal

Vva.l Szinevér. Szlatínaäzlatinka. Szolyma. 520!‘

dok. Talahorfalva. Taratzllöz. Tetsö. Toronya

Trehusa. Tyuska. Ugly-a. Ujhárrl. `Urmezö. Vaj

nagh‘Vamsl’alva. Ve'resmart. VislhYisó , .3. Vúts» y

kómezö. Zadnya. _

' F. U. Felsèges Hìràlyi llamara. G, Teleky.

G. 'Barkótzy. G. Toldy. G. Remény. Q Hárolyi.

B. Vétsey. Patay. Besztojka. Darvay. Pap. Dun
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ka. Rednik. года“. Sztojka.-Kritsi`alusy. Sza
iplontzay. Szaŕvady. Bay. Cserienyi. Petrovay.

Petrovits. `._láirmy. Bnday.'Hatfalusy. Gazda. Husa,

»ti. Reform. Ecclesia.. _ ‚ ‹ v ' `

.l jMoaonyvármegye, Hörnyiilvétetve Pe

rsony, Györ, Soprony; Vármegyéktöl, és Au

striàtól, egy' szép', es'.A termèkeny. Terai-g.; ’s

Вещие!‘ mint egy Elésháza, mind hora, mind

buzája, mind szénáia jó, és böséges. Szarvas
y marháji, ’s lovaigde МИН! Jnhai igen Szembe- I

tiinök. Több VaJas‘Hertjei, ’s Fátzánossai van

пай; Nyullal pedig-'i'öképpen hövelkedik: innét

еду rèsze Nyulasnak neveztetik. Ez öleli a’ Du

na’ jobb oldalát; valamint mar elöbb Posonyvár

megy'e annak bal oldalat‘; ’s igy еще!‘ ltöztt Ma.

ygyar Dunává változik, mêgpedig öre'g Magyar

Dunává`: minthogy itt »több Ris'- Dunákat sz-iil;

ès nem на!‘ sok ió hallal, 's a’ Hereskedès’ Hön

nyit'ésevel, hanem tinomarannyal is gazdagit’., Ma.

gyar Назар“. Ide foly a’ Bábtza, è; Lajta 55';

ide esik egyîk rêsze a" Fer-iii tavának is; azért'

hala , rákja böven vagy'on. 'Megjegyzésr'e mèltó

‚ itten az, hogy Sopronyvármegyében a' Bahá

nak két aga, egyik Vitnyédi , таль Варш’йЫ,

'Itàhanak- nevezödvén , ‘a’ hany alá omlik.; ’s on

nét sokkal tsekélyebhágon kiömölvé'n Rábtza.

пьёт/е! foldogál 'györ, es Mosonyvármegyéhe';

` ès Györ alatt a` Dunáha szakad a’Rábával едут‘.

Ne'pe Györvármegye mellettytiszta Magyar; ha..
nem Austria felé Ноги“ és Nëm'e't Nyelvii mind- i

“На! ez is mind deli termetével, mind 'ôltöze~ _

tével mindegyèbkép kimutatja- Magyar Polgári..

aágát. - Magyar OvárA az ö F6 Mezövárosa a'

Lajtának~ а‘ Dunábn fol'yasánál , mellyet a' meg
- i‘ennálló régi Hirályi ‘Мг Vármegye’ Háza :,iT. Piáá

нм‘: Rlastroma, és Gymnáziuma; Albert .Hi-

'ràlyi нищеты ezenl azzizaui’l tizennyeltzadiltítnì
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‘ felállitotl. Gazdasághéli Ósltola, A"a az Шри; Pol

,gársag szabadalnàa nevezetesít.- Mosony а‘ Bis

Duna mellett: igen ltözel Ovárhoz meg-_ neveze

tesebb: mintllog‘y ettöl neveztetilt e'Nemes Уйт

lnegye is; es regenten töhh 'Királyainknalc lied

ves LaLhelye vala. Most onnèt legemleltezete

sehh; llog'y a’ Magyar gabnna i’teresltedésnelt
ez legyen legnagyobh Hevpartja.-Boldog Asz

szonyt Hertzeg Esterlxàzy Paltól.' .az Ország'

nehai buzgò Nador Ispányjától она" êpíttetett

Blastroma, es Temploma а’ Frannisltánusolmalt,

’s az ebben levô Begyelmiséges Вере а’ kSziiz

Anyánalt tjiszteletesiti.-Szentmiltlós mind az

ö “диагноз helyhezteteseröl , mind tetsz‘ös botá

x‘ól.;A mind a9 M. Uraság'4 disz‘es Ba‘stelyjáról;

mind fôlxéppennz ö jeles Templomárol, melly.

nek таза‘ ezen Vármegyèhen nem láthatni` igen

tmlégzetes Helyseg, melly Feje N. М. G. Zi

chy .érely О Begyelmessége’ egy szep ‘Лада!

mà‘nal. is, méllyneltdéli oldalát aBáhtza az észa

hit a' his Duna haszno'sitja.

y T, H. Ага!“ Balla. Báni'a. Barátfalu. Barat

föld. Baromhàz. Bezenye.- Biròsd. Császàrretje.

Csiztö. Csuny. „EdelstaL .["arltasltut, Féltorony.

Felte'teerdö. Flanaend. Gájtz, G'állos.y Gáta. Ha

lászi. Hegyeshalom. Horvátltémle. Hnrvátjándor.

'Y Ilmitz. Вывод. Birályudvár‘. Höptsêníy. Börtvê'.

lyes. Rövágás. Lajtafalu Lebeny', ~Lenl'alva. Le

vel. Lìtzltó. Lovas..Lutsony. _Magyarltemlm Me

t'ser. Miltlósfalu. Nemetjándor. NnvalnNizsi'degl'À

Nyulas. (.)roszvám Pándor. Pàtfalva. Pomogy

Railta. Son-loria. Szentandrás. Szentanna. Szent»

jános. Szentltazmèr. Szentpeteŕ. `Qzolnolt. 'l‘artam

I Teteny. Ujf'alu. Valla.~Vedeny. Vindeny. Zuràny.

-Ezen a’ legnagyobb Ors‘zágutbann legszehb

helybeztetésií Vármegyenk egészen a"Gy§ri

P‘iispiilti Megyében vagyon. Ч ’

` ~. Fn U.
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_ _` F. U. Albert Kiralyi Hertzeg. H.Esterhazy.

H. Batthyáni. G. 'Zichy. G. Harak. G. Esterhá.

zy. Györi , Bosonyí , es Szombathelyi Kapla

lan. G. Szapálzy. G. уйму. Batthyáni. llos

vay. Zichy. Naszvady. Skulteti. Вены. Nagy.

Vjßiikhesy. 'SándoinHegyL Módrovits. Dósa Trum~

mer, Sab. Austriai Prukk Varosa. - _ ‘

Nógra'duármegye, Hörnyekeztelven Gö
mör, l‘leves. Pest, l-lont,P Zólyom- Vármegyek

töl , hegyes, es erdös; részent lapalyos: es a’

természetnek majdminden javadalmaban részes.

i .

Barmai jók; .luhai ., es serlessei szam-osok. ВА-1 I

nyáji hasznosok; bora ditsértes; Folyóji höztt

emlekezelesebbek: Duna, Ipoly, es Zagyva, Ъ

е‘ het utólsók itten fakadnak. Több savanyu vì- _

zei köztt nevezetesebbek a’ Halnói ‚ Peltari,Fü

lekif Hiirlösi, Szalatnyai. Hires a1 Renyei erö

„sitô vize, es a’ Harsányi Sósvize. A' pisztrang,

Betsege, ’s egyéb jó halakonkivül, tenyesznek _

itten hódokis, es Vidrák.. Nepènek egy rèsze

tiszta Magyar, más resze Tóth ryelvü; ~s az Баз-

tergomi- Erseki , a’ Vátzi ‚ es Rosnyai Piispöki

Megyekben vagyon. _- Её Helye Losontz Mezö

varos , hol a` Vármegye' Gyiilései папаша!‘ :‚ es va

Iarnint а’ Hatholikusok, ugy а’ Lutheranusoknak,

les Beformatusoknak Temploma .4 ’s ez -utólsóknak

Gymnaziuma is vagyon. Több Fŕildes Urai leven

több Uri Házakkàl diszeskedik. —- Nógrad, melly

nek nevével' ieleskedik ezen Vármegye , \ elesett

ugyan régi fényessegetöl; de most is Nepes lVlezö

varos a` Vatzi Piispök Uraságában szep Templom

mal, es Plebániával,  саммита“ több Fabri

' Иди-61печегесездзгёдэёпу pedig a’ Franciskanu

sok Templomax‘ól7 es lilaslromaról; _mind al

kettö Gról'. Рог-$615 Uradalmába...

' T. Abelóva'. Agard. Almas, a. Andras.

falva. Apalfalva, 2. Arany, 2. Babi. Boglyasnl

' .Magyarok esme'rete. G g
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lya. Bagyon. Baha. Baiió.Bal«saháza. ßánlgßa

nyaiónya. Bànyaznió'. Baràtoiiföldje. Banatony.

Bárkàny, 2- В’ах‘па. Ban. Betslte. Ber. Bertzel,

Q. Berenlte. Bereny. Borosberinlie. Berltenye.

Berici. Ведение. Bisztritslta. Bodony. 2' B0’

Дог, z. Boigárhony. Bolylt. BOnnà- BQl‘oznol‘“

Bozita. Bölit, Brezó. Brezova. Bujált. Busa.Bu

zita. Вата. Csákányháza. Csalár. Czered. Cse~

не. Csengerha'za. Csiimr. Csonti‘alva. Csór. Сиб

veltfaiva. Бай, 2. Виды, Debertsény. Вега"

Demetser. Denesfa. Dengeieg. Divény. Dobro“

Doiyán. Drahi. Ehetzlt. Etsed. Etseg. Endrefai

va. Езда-3511)’, Q. Ettes.” Fábiánfalva. Felfaiu

Fogata. Fiiielf. Fürèsz. Gátsi'aiva. Gaiambos. Gai

sa. Garab, 2. Gardony. Garsfalva. Getz, 2. Ge'

де‘ Gerege, 5- Gergelfaiva. Guta. бунта‘. На

láp, Q. Haiászi._Halnó. Над-азы}. Hàrtyán. 5- Hé‘

liaiom. Hengyei. Hered. Herentseny. _Hiliegl‘ul'

Hi-halom. Hallóitö. Hored. Hor-pats. Hugyaii‘

Huta. lliinli. Jásztelelt. .lelsótz. _Jenö, 2. Job'

bägyi. Bàlló. Bálnó. Balonda, 2. Harantsailyaî

Bataiin. Bazar. нема/вышел)’, 2- Hel‘eSZlUl',

a. Heszeg. Вы‘) Rafal... Hisfalud, Q. Hop...

tza. _Korlaln Borna. Rosà, Botyháza. конем,

2. liovátsi. ноша. Röitenyes. Iiövesd. liurtány.

Riina '2. li'iirtös, 2. Lám. Lapintó.Làzi. Legind‘

Lellola» Ö. Lenìova. Lest. Libertse, 2. Litzltó.

Liiee.Lótz. Lörintz'i. Lutzin. Lutiány , 2.LUP0U

Mariatsita. iVláinapatai.. Martzal. Márliháza. M3'
I'Oi‘hála‘. Masiiova. iVlegyer. Miiaótelhe. l MiltSÍ.

` М]аЬ’Уд- Mohora. IMutsin. Muiyad , Q. Muiy/a‘ii‘ŕb

.i‘v'l'uzslim Nádas. Náriasd, Q. Nagryfaill- Nándor’

Nadeln.. Némmi. Nés... Nenni... Nina. N0

vált. Nyárasdvölgy. кант. ‘IO 'Baston Оргг

_száit._'Ordas. Orosz. Orosz'i, 3. Ovár. OzSßyán'

Pâli'ßita ‚ 2. Palotás. Parotza. Paiai‘. Patvartz.

Ринг ‚ 2. Pereny. Perenye.'l Perse. Peteny,' 2«
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Petö.Pe1rí. Piling. Pills. Pintz. Podlusán. Ро

dretsány. Pogànyvár. Pogony. Polikna. Poltár.

Pösnyen. Praga. Priboj. l’rsány.Pusztaház. Pusz

имей‘. Pîispöki. Над. Radisnya. Ragyoltz, 2.

Rap, Bárós. Ваша. Bé'tság. Riba. ватт. Вот

lnány. 5. Ronya, 2. RóhSág. Sámsonbáza. Sáp.

5. Sátoros. Sávol. Sipek. Somoskö. Söj. Stra

tsin ‚ 2. Surány. Siillye. Szakál. Задайте, 2. Szal

темпа. Szanda. Szandakér. Szántó. Зимой , 2,

Виды. Szele. Szendehely. Szenna. Заеп’егвёЬе!г

Szentivàny. Szentpéter. Szélsenyke, 2. Szeme,

Этан. 'Szlabonym Szölös. Szörös. Stregova, Q,

Szůpalak. зайду; Tab. Tamási. Tarlsa.'llarjáxnynn

Tarnótz. Telke. Tepke. Terbelêd. Terenye , я. 

Tereske. Terjén. Tiszovnyik, 2. Told ‚ Q. Tol

mâts. Tosontza. Törinlz. Trals.' 'l‘ótujfalm Tu

gar, 5. Turitska. Turopolya. Udornya. Uhurs

ka. U)falu, 5. Ujlak. (Лав. Uzsa. Vadkerl. Vá

mosfalva. Vaçyartz. Várallya. Varho. Varsàny.

ЧМ, 2. Vetseglö. Verébely. Veres. Verötze, Q.

Vidafalva. Vilyke. уйма. Zagyva. Zavada. Zele.

ne. Zellö, 2. Zobor. Z/sel. Zsìklevnyik 235,19‘!

nyik. Zsum. 2. ’ '

IF. U. Felség‘es Hirályi Hamara. Esztergo

mi Ersek , és Ra'ptalan. Vátzi Piispök, és Нерю

lan. Bdsnyai Ráptalan. Sz. lstván Szemináriuma.

На Esterházy. H. Grasálkovils. H. Hoháry. lG.

Рога-615. G. Zichy. G. Teleky. G. Sandor. G.

Berényi. G. ».Reglevits, B. Prónay. B.- Vétsey. G.

Remény. ‘В. Beleznay. B. Po‘dmanitzky. G. Bá

day. G. Sibarenberg. G. Hlobusitzky. B. Hellen

bach. G. Tolvay. Jeszenszky. Gyurlsànyi. Torotz,

kay. Hubînyi. Madrutsány. Sandor. Balog. BQ

ry. Muslay. Okolitsányi. Szentiványi. Fay. Pu

ky. G. Balassa. Bevitzky. Gyiirky. Pn'ngr-Iz.

Malntinszky. Szilasy. SebestênynDarvaS. Hántor.

Tihanyi. застыл)’. Almâsy. Gedey. Motsáry. Be
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nitz'ky. Jankovits. Losontzv. Záborsky. Battik.

Plati.l Vattay. Csemnilzky. Mihalet‘zky, Majtényi.

Богов. вы.‘ Dobozy. Lipt'sey. Etre. Battyàni.

Gétzy. Csqma. Batta. Bene. Hiss. Balas. Забыл.

Tapol'tsányi.Zsemberg. Tasy. Madáts. Bèvay. $211.

dy. Ser‘enyi. llamar. Bornemisza. Ta'rródy. Tö

rök.Ambrózy. Bertzely. Usztrolutzky. Trentler.

‚ Nyitraua'rmegye, határosodván Trentsény,

Turón ‚ Bars , Homárom , ’s Posony'- Vármegyèk

kel, _ es` M`orva Országgal ‚ nagyobb részt hegyes,

’s gazdag mindennémíi Гама“; tèrsége ред‘;

mindennemíi g‘abonával. Borai jók. Folyóji:

Vág, Nyitra, Zsitva. Emlèkezetesek az"ásvá‘_

nyos vizei. Pöst'e'nyi, Bajmotzí, ès Bilitzi Fer

d_öji biresek. Marha, fökèpp juh’ tarlása jeles.

Urmènyben G. Hunyady’ értelmes gazdáskndà

sával a' lótenyészletés _igen nevezete. H_ala,

vadja elég: gyümöltse pedig bövsêges. Népe

Homárom felè Hazai; Morva ‘ем Tóth nyelvii,

de már ez is szépen tökélletesedik Hazája’Nyel

чёт! д lartozik az Esztergomi Érseki', ’s Nyitrai ,

es BesztertzeiPiispöki Me’gyèkhez. э Szabad Hi
I ràlyi‘városa, Sza-koltza, mel‘lyben a’Plebánián ki

ИЛ’, a’ Franciskanusok', ès «Mizerikordianusok’

Rlasiroma, ’s nègy Grammalikai Oskolavagyon,

a' Normalissal együtt. az Agostaì Vallasuak’ Tem

ploma. A’ Posztószövéssel leginkábh nyerekedik.

—— Nyitra, mellynek nevével tzi‘mereskedik е’

Nmesvármegye, s'zahadalmas Píispöki Város

szép Píispöki Szentegyházzal ‚ Várral, és I'láp

talannal; Szent Ferentz` Szerzetessènek Plèhá

niás Templomával, ès Klastromával, l’iáristák

fßollégyiomával, ’s Gymnáziumával ,_ Szeminâ

riummal .‚ hol a" Lyceumbnn a` Theologián-,ki

"Ш, а’ Filozolìa is tanîttatik. Emlèkezetes a'

N. Vármegyéuek derek Hàza. _, Нота `va1 МОР

vavize mellett azép Kiràlyi lìastéllyal ‚ nagy Не‘ '
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rép edêny Fabr’ikával, Sp-anyol juh tenyészettel,

’s Tsaszári Ménessel jeles Mezöváros; holott

h'alàszattal, ’s vadászattal szokta пищей! mtilatni

О Tsaszári, 's iiirályi Felsége.,-Privigye Me

zövárost nevezetesiti a’ T. Piáristák’ lîlastroma,

es Gymnáziuma: Ersek Ujvárt pedig а’ Nyitra _

‘Еще mellett a’ Plèhanian МИН. а’ Francisltanu

aok Iilastroma, es az Erseki Var, '

T. H. Adamótz. Agáts.Andats. Amlód. Apá

ti, l.. Apony, 2.' Ardanótz. Atrak, 2.. Bab , 2.

Babindal. Bácskafalva. Bajmotska. Bajmotz. Baj- ‚

па. Bakó. Bánka, 2. Bánkeszi. Basótz. Bástyán»

ka. Batikova Behintz, 2. Bel'itz , Q. Bella. _ Bel?

lintz. Beregszeg. Be'rentz. Beznyákfalva. Воды‘,

д. Bodorka. Bortsány. Bori.Bosàn', 2. Botl'alva,

a. Bölgyèn, 9. Brezova. Brotska. Brunótz.y

Bruznó. Butsán, Q. Breztove. Brezân. Blukótz.

Bulgyen. Busótz. ßutkovány. Bzinetz. Czabai,

Czált. Csatsó. Család. Csaladlfa. Csapor, сам.

Csaztkótz , 2. свадьбу. f(.'laauza , 2. Csavavi. Gze.l

'ro'va. Czetény , 2. Csehi. Cae-jte. Csekei. Caer

menxl. Csetëny. Gzigel. Csisits. Csitar, 2._Csi

zótz. Csornolt. Daràzsi. Dèts. Dejte. Ditslie. Di

ó~1. Divèk. Dobrotsna.> Duits. Domony. Dosin.

Doltzen. Dovorán, 5. Drahótz. Dubnitza. Du».

_hovány, 2. Dutsó. D-vvornikEgbel. Egel-¿Eger

szeg. Egyhâzszeg. Eletske.-Elefánt,` 2. Eniöke. ,Y

' Ervistye. Erdöház. Eszdeg.` Fáhiánvölgye. Far

kasd. Fejér'maior. Finta. Fornaszeg. Födémes.
Рамы". Gaidel. Ga'lgótz. Garázda.Garaida.Ge-V

lènfalva. Gerentsér. Gergely'fal-va. Geszte. Get.

falva. Gimes. Ginn. Gyarak. Gyarmat. Handloq

va. Helben, 2. Hetmény. Holotka. Horlia. Новг

Szui'alu. Hubina. Иногда. lvánka. Jabiontza. Jaw.,

5, Jalovetz. Jalsótz. Janòi‘alva. Jász. Jeskofniva.

‚мы. Izbéi., this... Q. Kamm... aan... Q.

Hámánfalva. Hanyàulsa. Hap, Q. Карим Кати
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наш. Beletsény. , 2. Ker, 2. Iieszi. Heresltény,

2. Найди, Hesellöliô. Hirályfalva. Kiràlyi , Ц.

Hismánya Hobilán. Hotzur, Botzuritz, Botsin,

Kolesltó. Bnlon. Bolos. Bomárnó. Bomjáti. Bo

nyafalva. Boptsán. Horitno. Нож-НЕ. Rorláthövár.

Kos, Женщину, 5. Bosztolnafalva, 2. Kovalló,

2. копий. Brajna Braltova. Braszna. Bremts.

Hresztyànl'alva. l'trutsa. liropov. Brtotz,liuno,

Кий. Bntásó. Buzmitz. Bönyölt Böpösd. Hört

_ velyes. Hürt,2. Latslta. Lajosfalu. Laltatsi. Lan

нём‘. Lapas , а: Lazltàr. Lazán. Ledetzl Leheny

Lehota,7. Lehotltalielótz, Q. Leopoldvára. Lestin.

Leszlió. L’etnitLLibilta. Lieszltov. Lipnilt. Lipov.

nilt. Livina. Lomnitza. Lópáksó. Lopós. Lovaszi.

Lölti. Lubina. Lubolta. Ludâny, 2. Lulta. Lultátsi.

Matsó Madintz. Majzel. Malanta ‚ 2, Malomszög.

Мамины}. Manyiga. Màrtonfalva. Megyer Menge.

Мех-даёш- 2. Mezölteszi. Miava. Motsidlan. Motso

nalt. Modrô, 2. Mogyorós. Moltrihaj. Molnos. Mo

rova.I Morovno. Mosótz. Nádas. Nàdlán. Nagyfalu.

Nagyazeg Novaftótz. Netzpál. Netsete. Nedanótz.

Nedasótz.Neflozsérz Negyed. Nemtsitz. Nemetzlte.

Never. Nevitzin. Nezete. Nisnya. Novált. Qtskó.

Ojtvàny. Оман-6. Опох‘. Oreszltó. Osztró. Oszde

ge. Pátzolaj. Pan. Parutza. Pásztó. Pata. Patvarótz.

Petsenyéd~ Pereszlèníy. Perg. 4Peterfalva.Petöfal

va. Pobadin. Pohedin. Potsahán. Podragya, 2.

Podltilava. Podlasa. Podlusán. Podolla, Родн

mes\y._Pogràny, Póltuta. Polánlta. .Polusz. Popu

din. Pornba. Poszàtlta. «.Pöisteny. Prasitz. Pras

nilt.v Prasyz'nótz. Pravenitz. Ргераяпе. Ргйнзгду.

Pritsd. Próna. Pntsány. Püspöltfalva.l’ůstin.Ra

have. Rabovistye. Башня. Had. Radetz. Radelt.

Badgetz. Ванные. Radiat. lia'distye. Badosótz7

Q. Rarlozna. Rajtsány, Raltovitz. Rasztotsna.Rat

Мы, Ratnótz. Retseny., 5. Redelt, 2. Iìenltó.

Bibite. Rippeny, 2. Bohó. Bománfalva. Богем

Мб. Hozbehi. Rudnilt. Rndnó.` Sadlonye. Ság. Sal
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gó , 2. Salgótska. Sal-Iii. вышка, 2.> Sasvar.

öellye. Sample. Sidlentze. Simova. Sindolatz.

Slipkó. Sisó. Sok, 2. Super-nya. Stepanov. Ste

ruz. Strazsa. 2. Suránka. Surany, z, Sutótz,|2.

bvrnbitz. Szabatist. Szalakuz. Szanfalva. Szebe

dràz. Széts. Szedlötze. Szenitz. Szenlkereszt.

Szentmihaly. Szentmihalyur. Szentpeter. Szep

lakf‘Szerdahely, 2. SziLSzilad. Szkatsan.Szmer

dak. Szmolánka. Szobotist. Szokolotz. $201
tsán,‘2. Szoltsánka. Szolka. Szomolyánka. Szomor

ialva, 2. Qzorbitz. Szotina. Szulány,z. Szulótz.

Szutsân. Szölös, 5. Tapoltsany. Tarany. Tar

doske.' Tardomeztrit’z. Tavarnok. Temes.. Te

melvény. Teplitz. Teszer. Tomsai. Topoltska.

_'l‘ordomeztitz. Tormas. Tormes. Tornólz. Tor

nószeg‘. Trebete. Tura. Tnrtsányka. Tusina.

Tyapkó. Tököld. Tò'vesl'alva. Udvarnok. 1711311", li.

Ujhely. Ujlatska. Ujlak. Ujvárosl\a',2. Unin. ‘лед.

Ul‘mény. Ürmintz. Vagyótz. Vajk.. Vaniga. Va

rad. Varallya. Vásárd, 2. Verse', 5. Velusótz.

Vend'eg, 2. Verbèny. Verbó. Verbótz. Veszele.

Veszka. Vesztenitz, 2.' Vitsap, 2, ‘Наш/дну.

Vieszka, lp‘Visnyó. Viszka. Yitkótz. “петь.

Volkovân. Vogyerád. Vozokeny. Vörösvàr. Vra->

dist. Vratistye. Zadubnitza. Zahati. Зажим,

Zarada. Zakoztalan. Zalotsin. Zavada.Zela , Q. Zi

la, 2.'Zlatnik. Zlikótz. Zlukótz. Zobor. Zohra

{ай/а. Ъвёшфойщё“ Zsere.

F. U. О. Ts. H. Felsege. Felseges4 Hiralyi

Hamara. Esztergomi Ersek, es Háptalan, Nyi

trai Píispök, es марша". Vág. UjhelyiPrepost.

Belígyiói Hintstar. Nagyszombati, es Nyi‘l‘ai

Piêbaniák. Posonyi Szeminàrium. Tudomànyiy

Kintstar. H. Esterhazy. H. Grasalkovils. H. H0

hentzollern. H. Hohary. G. Erdödy. `G. 155111

lyi. G. Aponyi. G. Zichy. G. -Palily B. Splènyi.

G. Berenyi. G. Batthyani. G. Sandor, G. ОШ!



те -( o )

1цзу, G. Csalty. B. Zay. B. `qzörenyi. G. Amada.

G. Zerdahelyi. G. Bevay. B. l-leiienbach.G.`Bos~

sányi. G. Forgats, G. holler. G. Brunszvilt. B. '

Pongratz. G. i‘iiobusitziiy. G. l‘lunyady. G. rl`raun. ’

G liegievits. B. Jeszenail. G. Telelty. G. Ester

hazy. B. Вену. В. David. B. Horetzliy. Majtè

nyi. Batsitatiy. Böthi. Budnay. Bosnyals. Bazsó.

Peteriì. Jezernitzlty. Diósy. Bertaianfi. Situiteti.

MolesitzityJanóiiy. Desö. I'îorosy. Simd'ny'i. [120

vits.Boronitay. Gosztonyi. Turtsanyi. Sandor. Gi

lanyi. Tarnótzy. Szöiösy. Valyi. Bosanyi.. Otsitay.
l Getzy. MereyJíöszegi. Bartaliovits. Tnrótz y. lili

mó». Gentzel. G. ‘Драйв-Ми. В. »MaionyaL Пт

menyi. Szentivanyi` Bajtsanyi. Bori. Burjan. Моза
i lopi. Buzásy. Zsarnótzy. Szaltoitza Varosa. Sza

ltoltzai Ispita,

Pestuármegye Pilis, ésy Soit Varmegyélt

ltel egyesitve; FelisziltCsongrád, Bats, Bara

fnya , Toina , Fejer, Homaroxn , Esztergom, Hont,

ANógrati ‚ Hei/e8' Varmegyelt’, ’s а’ Jaszság, es

Канада" szomszédságában, nagy jövedeimii , `egy

reszt hegyes, ’s nagyobb rèszt róna föidön, mel

lyen mindeni'eie gabona höven terem, a’ /magas

_ жён-п, 's igen nyeles Rulcoritzaval egyiitt; din~

‚ tartou több Gyiilesei a

пуще is nagyra nö, es igen ió ìzü. Bora îzin

te ugy höve'n'terem, es jó. Haliai höveiliedö Fo

lyóji: az itt több hires szigeteltltel eitesltedö

Duna; Tisza; Zagyva; Tapia; вата; es Ba- _

lios, meliyet hiresitenek а‘ rneilette Hengyeiböl

` Magyar Nemzetneit.

_Erdeji szepek. Pusztaiit gyönyöriisitih a’ szebh»

nel szebb Tsprdait, Méneseit, Gulait, Gôhöiölt,

es Jůhnyaini'.: mellettelt legeltetö posga's Lege

nyelt liedveiire dudálnaiv, furugial'nait, ’s -lejtöz

neit. Asztaii Лида! is, ШИН: madarat eleget te- `

nyeszt e' ities Tartomany, m'eliyet liet Hiraiyi

Fö Varas-5 egy Èrseiii, ’s egyPíispölii Varos;

a

's
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es szamtalan Uri Kastèlyok êkesítenek. Népe de

гей Hazafìságu'; ’s az Esztergomi ‚ és Kalolsai Er

нем ‚ В‘едёучёгй 's a’ Vátzi Piispöki- Megyékhez

tartozik. Orökös Её Iàpányja az Ország‘ Nador v

Ispányia.  Buda, az Országnak Anyavàrosa,

‘elsösíti е’ Nemes Vàrm'egyét. Attila ищи elni- ~

resedett ugyan mar Buda; de`ennek О‘ Buda

birja h'elyèt; Видеть, Országunk’ Fö‘ Városá

nali, Nagy Lajos__Hirályunk az Alkoto'ja; Sig

mond I‘iìrályunk Oregbitöje; Mátyás, ama’ Hi

res Hiràlyunk Felmagasztalóia. Ulóhb a' Török

_ által fclgyujtalván; osztàn elfoglaltatván; löbl»

oslromoltalása ulánn pedig` viszszanyerettetvén,

mind МНЕ; sinlödött ro‘mlottságàban, mig Di

tsö Hirálynènki, Mária'l‘herési'a ‚ Hirályi gondját

rà fordltván a’ Rirâlyi Palotát diiledékeiböl fel

nf‘m стене. Nag'yszomhalból- a' Magyar Univer

sitást 12N-ben ide szállitotta: а’ hová тёп- ha(

esztendô e'lött Rag‘uzából Szent Istvàn Hiráley'

jobb Неве! elhozalta voll. .Második .lósefÍ Тайм

szár , és Magyar Rir'ály innél Pestre , és Posony

Ьа szállitván az Universitas! , ide helyheztette a’,

F. R. Helytartó 'I'anátsotg a' ‘Ё. Hirályì Hama'

rát; a` Её Törvênyszékeket; és a’ Hat‘onai Fö

Hnrmányt: és ezek, а’ Fö Törvényszékeken .ki

Yül , most is itt vannak: vala‘mint a'Fegyvertár;

Agyuöntö mühely; az Universìtásnak derek Hönyv

nyomlató mühelye, a’- Betüöntéssel egyíi’tt; .Se

lyerh~ Holsi _ ès fejér tserèp Fabrika; Tiizpor

тают; Fö Gymnàziumì Fô Pòsta Hivatal. А’

Hultsos Var a’ Hirályi Palotával , mellyben most

az Apostoli Hirályi Szenl Korona öriztellk, ’s>

Jósef Tsászári , Hirályi Fö Herlzeg' , ’s B_z Ог

_ 'szág’ Nador I'spànyja la'kik ‚ löbb Egyházi ’S Vi

lági rappant Epiiletekkel villogtatja а’ Hegy’te'

tejen Rirályi fényességél; ugyhogy inné! ai alat

tailévö kül-sö “Погода: a' Szent GellérlyHo

\
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gyên Fejedelmi tsinàlatu Tsillagvisg'âló tornyot,

a’ Duna’ tulsó partjàn hoszszan nyuló g'yönyö

rii Hirályi Pest Várost szemlélvén , majd tsak

nem magán kiviil ragodtatik az Ember. Hiresek

az itteni meleg Ferdök is; de meg' hiresebhek

a’höven юный; ’s a’ Burgundiaiaknak semmit

sem engedô veres horok, mellyeket mind maga’

taplálására, mind gazdag nyereségre használvan

a’ szorgalmatos Budai Роща:- , örömmel eli Ma

gyar ‘Идёт. — Menjíínk már azon az Európában

` leghoszszabb bidon által, melly hajókon èpülvèn,

Budával Pestet egyhefoglalja ‚ ugy hogy egyik

a’ másiknak szêpsêgét tsudálatosan nevelje. Pest

Szabad Hiràlyi Varnal valamint a’ Vármegyènek

шт; ugy az egész Magyar Nemzetnek han

‚ got ád mind a' Tudomanyosságra, mind a’gaz

dagodàsra , mind az igazságra: mert iltvagyon

az i'gazság"kiszolgaltatásànak Fö két Törvèny

szêke , ugymint a’ Hiràlyi , ès a’ Hètszèmèlyes Tab

la; а’ legnagyobb Országos Vàsárok, mellyek

re nem tsak a’ Haza`- minden részéihöl, hanem

lliill’öldröl taméntalan sokaság öszvegyiil'; ’s az

ide való hét száz Halmárokon ШИН, a'Bétsì lie

4 reskedök, a’ GörögöLTörökök, ’s a’ Lengyel

„Zsidók jól megpénzelik magokat. И: a’ Musák’

Tanyája , a’ Magyar Universitásvnak negyven'bat‘

bölts Tanitóiival , a’ Nexnzeti Museummal. Innét

azárnyalnak a’ Nemzet közzé az elmét “1151503!

tó, `s a' azivet Hazafiságositó különhkíilönbfèle

lrások; kíilönösen a’ Tudomànyos Gyíiitemèny,

ès a`4 Hazai Tndósitások. Azért mind'mind па

gyobbodik, szebbedik, és tsinosabbodik ezen

lîiralyi Vàros, elannyira, hogy majdan Enrópa

пай elsö Vàrosai ушам ЬеюйЦеззёй. -— Erseki

‹ Város l-Íalotsa az Ersek’ Lakváràval , Szêkes Egy

házával, Hâptalannal, Lyceummal, èsKSzeminá

riummal, ’s a' T. Piárísták Hollegyiomával, és

f
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Gymnáziu'má’al iele'skedik.-Vátz Piispöki Vá

ros a' Píispök >Lalwaraval ,SzekesgyönyöriiEgy

házaval, Iiàptalannal, Nevendek Papsággal.,Ly

cetlmmal, T. Piárislák Gymnâziumàval; Siiket

Nemak, es a’ Ludovicea liatona Oskolaval di

szeskedik. Retskemèt-Mezöváros mind temer,

‘дед nagyság‘ával, mind a’ Piàristák’ Rlastromá

val, ’s Os'kolajaval‘, mind a’ Beformatnsok Fö

Gymnáziumàval hirhedik. h

T. H. Abony. Ats. Atsa. Adáts. Akasztó,

Alag. Alberti. Almás. Alpàr, a. Apàti. Aporka.

Apostag. Aszód. Bag, 2. ва'ьдшдапььш. Ba- ‚

rats. Batlya. Вене. Belegyház. Benye. Bertzel.

Bertzer. Besenyö. Bia Biliaret. Bitske Bille.Bo

csa. Bogdány/Bogyiszló. Bojar. Boldogkàta, 2.

Bottyán. Bod. Bök , *2. Böszer. Budakeszi.Budn

yörs. IB'ugótz. Bugyi.. Csaha. Csala. Csanád. сза

szanölœs. Czeglèd. CSek,CSeke. CSelÖk. Csen

gòd. Csép Csepely. Csev. Czihok. Czinkota.

CsikQCsikos. Csobanka. Csókàs. Csomad. (ìsö

mör. Csöreg. Cövár. Dah. Dabas , '2. Dany.
Demeter. Dom0ny.Domonyiviölgy. Dömsöd. Din

ka. Dunakeszi. Duna-vetse. Dusnok. Etsér. Egy

h'aza, 5. Erdö. Erek. Q. Erkény. Essö.. Fäisz.

Farkasd. Farnos.l Felegyháza. Foktô. Fót. G.a"

rants. Gomba. Göd. Gödöllö. Gubats. Gyal. Gyón.

`будни-ё. Györgye. Györk, 2. Hajnik. Найдя.

надот. Haraszt. Haraszti. Harlta, Hármashatar.

Harta. Hartyán, 2. Hatvan. Hernát, 2. Heviz.
шагами. Hild. Hugyi. Iklad. Мата, Q. I'rzsa. V'

Isák. lsaszeg. Jánoshidja. Jászfalu. Jenô, 2.y Ha

kony, Hakuts. Кайл. Hara. Капа“ Q. ÍÃlztáta, l..

Iiáva. Hetske, 2,~Iietzel. Iieregegyháza. Ке

repes. Heserötelek. Keresztnr. Kissing. Kisujf'a

lu. Iíó’lia. Hopaszhegy. Hisií-llés. Hovàtsi. Kön

‘мёд. Hörös, Q. Hötyöny. Lak. .Leanyfalm Lo~

tsod. Lóre. Löb. Lörintzi. Matsa. мерами‘.
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Maltad. Mántelelt. Margitsziget'. MariatzeLMat

ИЗ. Megye. Megyer, [hMendeQMigázziván Milt- Y

la. Miltebuda. Mislte. Mogyoród.Moltád. Monor.

Монолог, 2. Nádudvar. N_ána. Negyven.Nème

ti7 ,Q_ Orgovány. Oszlár. Oltdrdi. _Nyiregyl|áza,

2- Otsa. Ordas. 5. ОпЬзёъёъа. Ors, PáhLPálwny.

Paladits. Pálfölde. Pálháza. Palota. Pand. Рап

dur. Patai. Радий‘. Paty. Pétzel. Perbal. Pereg.

Peszér. Pèterfölde.«}’eteri,5. Pilis. Polgárd.

‚ Pomáz. Promontorium.~Hátzlneve. Bàtzrelelnliáe

4 da. Rádai. Báltos. liátót. Hèbemßeltàxßudastó.

`Ság. Sap, Q. Sár'i. Solmár. Soll. Soroltsár. Sós.

Söreg. Siiltösd. SiilyrSzada.` Szaltmer. Szállás,

2. Szántó. Зал-чая. Szàsz. Szetsö. Sz'ele. Szelíd.

Szentbenedelt. Szentdienes. Szentendre.fSzent~

`györgy.. 9. Szentjaltab. Szentiml‘o. Szentistván,

2. Szentiván, 2. Szentltereszt. Szentlfirály, 5.__

Szentlaszló, Q, Szentlörintz, 2. Szentmárton,

.'SfSzentmihályl. Szentmiltlós, 3. Szentpeter. Szent.

rtamàsf. Szeremle. Sziget. Szilágy. Szód. Szödrá-y

lios. Sziigyi. Szunyog‘, 2."Tahi. Тата-ну. Tar

tsa, 2. Tas. Taslár. Tebe.` Teglehàz. Tellti.

Tény, 2. Tete. Teteny, 2. Tetètlen. Tinnye.

Torhágy. Tószeg. Tótfalu. ТЫ‘. Töltö'l. Tölöa.

Törölthálint. _'_l`örtely. Tura. Uifalu. Urlaó. Uri.

Uszód. Üllö Urbö. Üröm. Vats.Vadà`sz.Vadltert.

l Vájndor. Valltó. Vanaj. Ványa. Varsány. Vasad, _

V2. Vatra. Vetse. Vetsés. Vejte.Veresvár.Verseg.

Visegrád. Zastó. Zsámhelt. Zsámbolt. Zsidó.

Zsiger. ' ` ` .

F. U. Felséges Rirályl Hamara. ЗбзедН. FÖ

Hertz'eg Palatinus. Albert Birályi Hertzeg. Ba

]btsai Èrselt. _Vátzi l’íisp'òlt,` es Hâptalan. Egrî

Царица" Nagyvàradi Báptalan. Religyiói Hints'

‘др. Tellti ’Apátun Premonstratenziselt. Tudo

Ihányi Bintstár. Hertzeg Esterhàzy. H. Grasallto

l

.vi¢5. H. Hoháry. Ceálty. G. Aspermont. G.’
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Sandor. G. Batlhyáni. B. Prónay. B. Szeletzk'y.

B. Podmanitzky. G. Beleznay. G. Báday. G.I{e

glevits. B. Lal'ert. G. Fekete. B. Ortzy. B.Rud.

nyánszky. G. Festetits. G. Rárolyi. G. Teleky.

G. Forgáts. G. Sztara-y. G. Ester-hazy. G. yMaj.

lath. G. Hugonay. Vattay. Fay. Darvas. Tarkó,

Latzkovits. Banzay. Szily. Bitskey.«Benitzky.

Vörös. Halász. Bene. Dobrov'itzky. Miskey. Al

màsy. Parnitzky. Goszlonyi. ,Nádasy. Bodli.

Trstyanszky. Batta. Sarközy. Majtenyi. Földváry..

Tihanyi. Balog. Саму. Szilassy. Bohus. AMagó
дну. Bosnyak. Vay. Huhinyi. Blaskovits. Janko

vits. Paksy. B. Hellenbach. Szentkirályi.Vigyá

zó. '()ttliln Adonyi. `Bartzay..,Tar.jányi. Besan.

Hódosy. Bentsik. Szaraz. Darótzy. Fenyszarui

liözseg.

Posonua'rmegyg, határosodvan Nyitra,V

Homarom, Györ, lVlosony-Vármegyekkel .3 `в Au.

stria, es Morva Orszaggal, Kies, es minden

{Не gabonával, gyíimöltstsel, 's hiresborralbô

мышца földön helyliedik, ugy Богу majd al

taljában arany kertnek neveztet'ett, 's Matyas

Riralytól kiilönösen kedveltetett, kivált Tsalló

köze. Nevezetesebb Folyóji a’ hallal bövelkedö

Duna, Vag, Morva. Vagyo’n Iiöban'yaja is, es

{ещё fiive. Népe Austria fele Német, Morva fe.
Ale Tóth nyelvíi, nagypbb resze pedig tökelletes

l'tlagyar, 's az egesz Varmegye az Esztergomi

Erseksegben vagyon. _;Posony e’ Varmegyet ne

vezö Szabad liiralyi Varos most is ltiváltképpen

tzimereskedik ebben a’ Duna’ partjan mind Ne

ре’ sokaságával ,i es 'tsinossagávah mindf Едут:

zi, es világi jeles Epiileteivel; Iliilönösen Hap

talannal, lliralyiy Akademiával, ее“ Fö Gymna.

ziummal , mellyben , es a’ Filbzoliaban a’ T. Be

-nediktinusok tanitanak. Fö Gymnazinmjok va._

‚душ az Agosta Vallasuaknak is.Víragzik it: a’
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lieresltedes; divatjáhan van а‘ Bosoiis~Tohált

Oiaj-Posztó-Seiyem, es Tíiltör Fabrilta. Jele

seit а’ Bönyvnyomtató Miiheiyeit, es a' liönyva

rus Boltoi‘. Nyomtattatnak itten Deals, Német,

es ТЫ!) Ujságietielelt; de a' liet elsö igaz Haza

БЫ leleltltel niindenltor Linyiriatiioztntia adott al

lialmatossaggai:l hogy a’ Magyar Nyeiv а’ Ма

gyar Hazaval egy meitósagu “едут. A' Tudo

rnanyok' Posonyi Fteriiietenek Fö Heiyegés Lait.
Vja a' Fö lgazgatónak , Li most N. M, G. Szapary

JÓsef, Sz.lstván Apostoli Hiraly’ Jeiesseges Benti

jenek liommenriatora, ’s Nemes Mosony -Var

megye’ Fö lspanyja Tsaszari , 's Apostoli liira

Iyi Felség' valóságos Arany linitsos Hive, és

Beisö Titlcos Tanatsossa. Fòlieppen emiel-.ezetes

ama’iaies halmon feisegesen épittetett négyszeg

letii Biraiyi Var, melly mind erössegevel, mind

a’ Bìráiyi Boronánah örizetevei ‚ 's ‘быт Hira

lyainlmait, ШИН! Maria rIheresia Ditsö ШИН;

nenitnali gyaltor muiatasaval hnvá tnvabh nagyohb

_ditsössègre emeiliedett. Most a' Щи aitai megro

moivan, потоп: látast Ош): az òtet szemieiö

neit, ‘Paiiïy Milslós, ama’soh gyözedelni-iilzel lio

szoruzott Magyar Hös ç ezen Varnalt Oröitös Ha

pitanyjava, ’s a’ hozzá tartozott jószágolmai. Ura

va, ’s ezen Vármegye Oröltös Fö Ispanyjava te'

шеи vala BudoifTsaszár, es Magyar Biraiy О

Felsegetöl ugy, hogy ezen Fen’yes Famiiiaból

mindenlsor az öregehbik birna e‘zen nagy jöve

delmii Méitósagot.~ Nagyszombat egyih a'regi _

Iiiraiyi Varosoh ltözött a’ soit henne 'levò Szent

'egylnz'izaltról1 es .qzerzetes Hiastromoiiról His

‚‚ Bómanalt nevez/tetett. Az itt voit Universitasha

ринг annyi lfjusag gyiiltöszve, Вод-у minden

haznai szamosan léven- „мм a` Deáitolt, пе!‘

’ nel. beszeigetéseilthöl mìn'ri а" het Nemíi Gyer

mellyel. megtanninal. a` Deal. Nyelvet. Diszesili

l

N
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most is l_'Eszlergomból a` tizenhatodìk Század’

közepén ide szálloll Fö Haptalan Már viszsza7
i állitoua azt az ö valódi helyére ezen 1820. E. О

Herîzegsége , Rudnai , és Divék-Ujfalni Rudn'ay

Sandor, mostani Erseke Esztergomnak, a' Sze
minàriumok, а’ Theologiai, és Filozofivai Ly.>

ceummal; а’ Dunabali Iierületes Törvényszék;

а’ l‘iirályi Gymnáziuma’ Т. Benediktinusok‘alatt.

Мечети-МН a’/ posztóval való eleven kereskedés ‚

is, és ‘БЫ: Tndósoknak ‚ kivélt Sambóki ‚Иное.

nak, ès Baldi Györgynekiueni szíiletése. .- Mn
dim' szabad Hirályi Város Hazánknak északi ol

дай: egész Erdèlyig fedezö -magas Rárpát hegy

alatt a' AKatholil'mmknak, Nés Agosla~Vallásu

aknak Szentegyhz'xzaival7 's ernezeknek Gymná

:ziumáwal:I jó bor lermesztéssel ès posztó szövèg

sel tekinteteskedík. _Bazin amahoz hasonlófog
lalatosság-u шину! _Vái'os ‚ egyV gyógyito Ferdö

vel. -Szentgyörgy szabad liirályi Város hire

sedik а’ Т. Piàrislák’ Oskolájával.  Samarja

Tsallóköznek Fö Mezö városa szép szabadságá

rÓl ‚ több régi Törlêneteiröl, derek lléti vásâr

jaìról , az egész ‘Ой-515154)“ tsak itt volt, de el.

töröltelett Paulànusokról, kiknek Temploma, és

Rlastromának едут része `most Plébánia; màsik

része derek vendègfogadó, igen emlékezetes.

'Vana’ Proleslánsoknak is Temploma. Diszes a'

Város Háza is. ‚ _

_T, H. Ahony, ‘2. Abraham Albár. Анны.

Almas. Ара). Bácsfalva. Bàhony. Вам‘, 2. Bà

мага. Bár, 5. Barakony. Barátfölde. Beke. Be.

ketfa. Bel, 2. Behente. Benyótz. Beslerlzenßik

szárd. водой, 2. Bodóhàza.' Bog‘danótz. Bohu

„те. Boleháza. Boleráz. Borostyánkô.Borova.

Borla., 2. Botszeg. Bög'ellö , Вбз; Brezlovány,

2. Butsán. Butsuháza,ßudafa, 2.Busvtelek. Сан}

la. Csákány. Csaszta. Сэма], 2. Csefalva Свед

' e



aso _( o )—

lêsz. Csenke. Csenkefa. Csente. Csentefa. Caif

fer. Cziflok. Csótfa. Csölle, 2. Csölözlö. Csön

ke. Csöpöny, 5. Csörge. Csötörtök, 2,Csukárd.

Csuna. Darnó. Веды. Dejte. Dertsika. Detrekô.V

Dèvény. Dîenesdi. Dimbur. Diós., 2. Dióspatony.

Diószeg. Divinujfalu. Doborgaz. Domhó, 2.»

`Eberhard. Egybázfalva. Eleskö. Else. Engerau. _

Enyed. Eperjes. Eszterháza. Ette, :5.Fakó. Fan

tsal. Farkasbida. Féjèregyhàza. Feketeenli')~ Fel.

Fìlistal. Födemes, 2. Förùv. Gajàr. Galanta.

нажми. Gàny. Gelle, 2. Gerentsèr. Geszt.

Gotzn’od. GOmba. Gö'ntzhá‘za. Grina быть, 5.

Gútor. Haban. Halmes. Haszprunka. Hegy. нед)’.

sur. Helmes. HidaskürLHideghet. Hidegkut. Hit

vég. Hochstett. Hódi. Hódos. Hoszszufalu. Hu

menetz; lgram. Illèsháza. Istvànfalva. .lakabfal

va. .lànosháza. .lányok, 2. „или“. JÓka, 5.

‘ ‚ _Ба]а|. Hápolna. Катар. Harcsa, 1'1, Harolyfalva,

2. Найди. Herèny. Heresztes. Hereaztunlleszöl

tzes. ШИН. I‘lìrályfalva, 2. Hirályrèv. Hiripoltz.

Risfalud. Hletsovàny. Konyha. llorompa, 2. Бо

ros. Rosolna. Нови}. Körény. Hörme. ßörmösd.

Rörtvèlyes. Rukló. Riirt, 2. l‘îòmajor. Làb. La

mats. Lakszaujfalu. Landergótz. Leg, 2. Levârd,

2. 'Limpók. Lintz. Lipold. Lótz, 2. Lötse, 2.

Losontz. Lozornó. Lútse, 2. Macsed, 2 Mac:

háza. Mad. Madaràsz. Magyar, 2. Magyarâd. Ma

gyarfalva. Majorház. l Majtèny. Malatzka. Mar

пана. Mariánka. Máriatal. Maszl Mihálykovits.

Misérd. Modèrd. Nádas. Nàdasd. Nadoslak.Náil

szeg. Nohàts. Nájstift. Nebojsza. Nemessaeg.

‘r Nèmetsok. Nyá'rád. Nyárasd, 5. Nyek, 2. Ol

` gya..0mpit l. Ony. Padany., 2. Pagyerótz Páka,

5. Páld'. Palótz. Papfalva. Patony.°Benke.Palony

bögöly. Palonycsècseny. ‘Patonyelö. Patonyför

ge. Paton’ylögér. Paty. Paulenkö Pered. Peren

lLaer. Pernek. Pelény. Péterfa. Pila. Poczond.Po —

‚даГа.
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dai'a. Podragya, Póliatelek. Pósfa.' Pösfa. Pöte.

haza. Pratsa. Prnk. Pudmeritz. Piiski. Piispöki.

Hâkos. Barbol.. веса. Hétse. Remete. Bete. Rór

pak. Rosindol. Sßmot. Säntzbak. Sáp.‘Sàrfů.Sá.

rosi‘a, Senkvitz. Sólymos. Spátza. Stomfa. Sur,
ц. Siily ‚ Szarva, Q. Sz’àsz. Szekelyfalva. Szeles- `

kut. Szely, ‘2. Szelyi, Q. Szemet.` Баста. Szent-_

abraham. Szentàntal. ,Szehtersébeh Szenjanos.

„ Szentkatalin. Szentmárton. Szentmihályfmfa'zent

miklòs. Выигрыш‘, Q. Szerdahely, Q. Szered.

Szigèt, 2. Szilints. Szokold. SzomOlyá-n. Sauf

ha. Szunyogdi Taksony. Tallósfl‘amásháza _Táp

nok, 2. Tejed „5. Téjfalu.Telke. Terling. Tonk

háza. Tótujfaln. Torts. Torony. Töliès. Tönye.

{Шин-под, Q. Uji'alu. Ujvásár, 2. Uzor. Vaga.

‘гады. Valtasur.r Vámosfalu. Várallya. Varias.

Vàrkony. Vasárut. т\Та!\а. Vedröd. `Verelinye.Ve

zekeny. Vistuk. Vizkelet. Vök. Vöröskö. Zavar',

Závpd. Zoho'r. хоть ZVOnlSÍÍt. ZSelyLZSigárd.

" " F. U. О Та‘. H. Felsège, Felseges Hirá'lyi
_ Hamara. >Esztlergomi Ersek, es Iiáptalan.. Györij

es Posonyi H'áptalan. Religyiói liintstár. Poso-I

nyi Pré-post. Szentmàrtoni Fö Apátur. Nagysznm.

bali Pl.»hánia. Tudományi Штамп‘. H.Esterhà»

zy. H. Grasaik‘ovits. Palffy G. Eslerházy. G.

Pàlfily.G. Erdödy.G. Batthyányi. G. illesház'i. G.
Zichy. G. "Almade G. Viczay. G. Feraris. Zichy. G.

Sandor. G. Brunszvik."G. Aponyi. G.~Traun. B.

Jeszenàk. lloretzky. G. Balassa, G. Balogh.

. G. Forgáts. G. Hárolyi. B. Perenyi. Gellei'Plè.
hánia. Szásay.rBakó. Ne4lelzky.'l‘urótzy. Somo- д

gyi. Ernyey. Ambró, Pi'vassay. Makripodàry. Bi.

tó. G. Szápáry. Olg'yay. Feltete Gants. Rampe*

len. Farkas.' Varady. Boronkay. G. Holonits~Dra'.. "

yetzpliy. Ronde. Pöthe. Bátsák. Desán. Ё? ó.‘

‘Тёмная. Rultsar. Benyovszky. Martfza‘l. Majlath. \ _'

Naszvady. Gnlgótzy. Petenyî. SamertnìlLNé‘met.

lldagyarok esmefcete. H h

l . .
l

i

O
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Taltàts. Príleazlty. Forgà'ts. Szvetenay. Pap.ŕ

Ugronovits, Szetsey. Rabovszlty. Czinger'. Lisz

lsovszlty'ndahlontzy.' Bausser. Zirrrándy. Zislta;

Stermenszlay. Godány, Jnnltó. Udvarnoky. Nagy- l

szombat Vàrosa.Posony VárOSaSzentgyÖx-gy Vá

rosa., Vajltaszel., holott; az Esztergomi Еще!" Nei `

messeinelt liíilönös Törvenyhatósága vag'yon.

~ Sárosvármegye a’ I’uárpát , vagy Beszltéd

alatt Zemplen , Ahauj ‚ Szepes , Vàrmegyelt ,_ _és

(занят; mellett hegyes, völgyés földön hely~

hedven,fával, B'áposztával', ’s.m£1s ltertiveteme

`nyeltltél bövellsedilt. Вона, árpàja jól штат,

meg johban Zabja, liajdináìa, es lenje Erdösege

BZâmOS чада‘, 'es mehet tenyeszt. Hegyeiben

` arany, ’s eziist Bá'nyája vagyon. Opálja' igen

‘ betaes, es az egesz {бы Рцегейзёёеп legszebb.

A’ Sovàljia llegyeltböl gazdagon omlad a’ мы.’
Burlmtja is böven lvagyon, es gyógyító vize.

l.l\levezet€f$_ebb Folyóji: Ondva , Tapoly, es Tar-_

Ч”: ,HàP‘Om- liirályî Várossal éltesltediln. 4Nepenelt

l‘eVêS Tít-‘11e tiszta Magyar.; többsége a’- sznmézed

Országbelielgltel ‚ az OrnSzoltltal, es Lengyelelt

kel atyafias: ’s a’ Fxassai les. 'Eperjesi Piispöltölt

ай 1аг!025!‹.--Ерег]ез szabad Birályi Yáros a’

Tartza folyó mellett hástyàltlial belieritve, sze

169 UlSZàji szèp epiileteltltel. Н! vagyon a’ Ti

Szajobbi Beriiletnelt Törvenyszelse; valamint a’

“|051 18-1lì-ban felállitott egyesíilt Görög. Píis

.PöliségnelfÀ Szelteulelesltedilt szep Szentegyházalt

hal ‚ Мгпогмь’ Blastromával.; mthnnausoagé.

.Agosta-,Vallásnalt’ Gymnâziumával; Város, es

Varmegye’ Házaival; ugy а’ Hadi Igazgató, és

Vtöhb Uraságnl.' Házaivalgl’osta Hivatallal; Nyom

tató Mühellyel; es szep Kálvariáyal. ‚Бит-дата

108. Pólgárìai nagy Bereshedest üznek 'Vászon

‘nal’ ¿a Hegyallyai borrel. innét ищи, bogy

‚ àmbá? e’ Váx‘megyénelnßeinmi hora se tereln,

l

r ` ‘



\

--( ° )-- _ . ‚А Y¿sa

i. .

meg' is Lakosai a’ jovat iszszák, a' Magyar bor.

паи: söt Lerigyel Országnaleis eleget hordanak. l

+- Szeben Szabatl Hirályi Varos a’ Tartza folyó

mellett amavval hasnnló kereskedestiiz. Rerkedik › ‘

Gymr/iáziummal, mellyben a' r11.*Piarlstäk tanita

пай, а’ tkiknek, es a’ Városnak régi Szentegy

háza nevezetes' a’ P_apìr'os malmaval egyiiu..d

Bartfa Szabad Hiralyi Varos ‘а’ Tapoly folyó’

partjan szinte azon kereskedesben i‘oglalatosko.`

tlik. '.ló , es erös savanyu vize is , es het Ferdöje

so‘k haszn'ot hajt nekie: mint bogy a’ ищу}:

lek is igen számosan szoktak ide öszve jönni. Pa

piros malma is derek. -Saros Mez Övaros most is.y _

nem (зад a’Varme r e'nevezesevel banem Nè enek

7 P

soltasagával ‚ mestersegével ‚ gazdaskodasával, ’s>~

több Nemes Familiaknak Uri Házaikkal is jele's.

дыни. . .

T. H. Abos. Abrabámfalva. Adat'nl'öldje.Al.

ma. Andrasvágá-SLAnd/orka. .Aranypa'takm Ardó._ i

Адам, _Q.Babfalva. Bajor. Берн/65513. Bálésva

gas. Ba’ilpataka.f Banya. _Bal-tl'aujfalu. Bartosfal

va. Betzallya. Betsero. Belejótz.Belloves. Bene

dikótz. Berelö. Berki. Bertót. BerzevitLBezuv

ka.- Biharó, Biztra, 2. Bodonlak.-Bodruzal.Bogg

dany. Boglárka. Boksa’. Bolyár. Boroszló. Biike.

Breznók. Budamef. Bnjak. Buki. Bukótz. Buny-v _

ta.lBuzló. Csaplánká. Csarne. Csarnó. Czemere.

Czernina. Cselfalva. vCsépkes. Cz'igelkß. Czigla.4

у Csires. Darótz. Dtìcsö.l Delete. ‚Вещие. Dabó.

Dobroszlova. Dolhanya. Dolin’a. Dotonya.Drits

na.'Dubi_na. Dubrava. Dukafalva. Duplin. ЕМ‘:

'_ ke. Erdötske. Feketekut. Felsebes. Fias. Finta.

Frits. Fritska. Fritske; Fulany. Gaboltó. Gavra

netz. Gerált. Gergelylak. Gerlak. Gombosfalva.

_ Goronyetz. Gribó. Gromos.Gulviz. Gyurkó.Haj

duka. ’ Hajszlin, l-lalas Hamburg. Hankótz. Hanns

lffalva. Hat-sag.' liedri. Henig. Пейте]. Herling.

H112
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Herman, Q. Hertneit. Hervaitó. .Hèthars~ Выве

lint. Hoszszuret. Huliaj. ними. Нпппоэд. Ни

ta, 2. Huvesz. Imre. Isep. IstvánvagasJakahvá

gas. .laltabvölgye~ Jàliorits. Jani?. Janótslta. .led

i'inlia. .lediova , Q. .lernye. Зенит-Ъ. ЩигКб. lia»

tsand. Варна. Halsasfalva. Halnis. Iiapi. Hapiso

va. Haprontzaiiarátsonmezö. Kavotsamßetsltótz.

Iielemes. Rende. Herelu‘et. Heresztes. Iiiió. Ris

falu. Riemberg. Выезд. Hohany. Bomarnyili,

2. Homarótz. Iiomlós. Homiósa. liorejótz. Кби
ioiany. Hovatsvagas. Hozanyfliozuhótz. Hölteny.

_Rörösfà Höszeg. .Hriva.lirisze. Erutsó.. Hrusi

n_etz. l'irusiova. Brnslo. Hutsin'vliurima. Burin

ita. Hur-ova. Kurt.“Huzuhótz.Hiiliömezölivatsan.

Latsnó. Lada. Ladamér. Ladna, Q. Lagnó. La

pispatalia. Laposi'aiva‘. Laztzó. Laziia. Letsérd.

Lemes. Lenartó. Lenardvagas. Lepótz. Lesets:

Litsird. Lup0va.-Litinye. Livó. Linlsin. Lói'alva.

Long. Luhótz. Luhotiny. Lutsiia. Luliavitz. Lu

ltó. Lusanlta. Magyarfalu.,Maliovitz. _Margonya.

Mátevagas. Matisova. Medgye. Medvetz. Megye.

Medgyes. Mérgesite. Merit, Q. Mesztislta. Me

zö. M_iltaió. Miiilósvagas. Milipos. Mirolya. Mi

rósa, 2. Mlinarótz. Mot~armány. Mot'soiya. Mol..4

nya. Mudrótz. Nàdfö. Nagysolnos., Nemetfalu ,

2. Niliiova. тут-105. Obrntsnó. Ofalu. Oleg

noli.' Olysavlta. Oiysó. Ondavlia. Ondregova. Од‘

lima. Огни‘, 2. Orló. Örsótz. Ortova. Osiitó.

Osztropatalca. Рано“); Palotsa. Palvagas. Pa

t'atsltó. Peltlin ‚ 5. Petermezö Petervagas. Репо

va. Piszana, 2. Pisztrina. Pitrova. y_Piavn'ilm

Potsiiái. Polaitólz. Polom. Poiyana. Poiyanlta,2. '

Porublia , 2.Pósfaiva.Potolia.Priitra.Prots.Pets

ujfalu. Pusztamezö. Bablió. Bnbótz. Rabova. Ba., _

bovtsilc. Bahszlti. Bádats. Radiszlta. Badoma. Bad- i

van'y. Найди. Ваз11ай\2а‚„’2. Batvaì. Begetô.

Bentsitsó. Besó. Bilt'válli. .Pollini Bosiiovány.

Bosztòlta. Bovna. Ruszin. Salgó'. Sandal._ Sapi

v
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netz. Sarbòva; Sáros. Sárpataka. Sásovafsebes ‚

2, Sebfalva. Segnye. Semelköz. Semv'it'LSenyigl~

Siba. Siróka. Skavnik. Smilnó. Som. Somosuj

fain. Sósujfalu.y Sóvár. .Stelpoln Slofuró. Stro

tzin. Sverszó. Svidnitza. S-vidnik, 2.' Szàlgots

ka. Szalók,` 2. Szandal. Szavatka. Szedikert.

Szedlitze. SzemkÓtz.|Szénégetö. Запад. Szent

györgy. Szentimne. Szentistyàn. Szenlkereszt,

Szentmihály. Szentpèter. Szerdikerte. Szettek.

Szilva, 2. Szinyeujf'aln. Зайти‘. Sznakó. Szo.

bos. Szokolya. втайне. Sztraskótz. S'ztebnik.

Szuka. Зенит‘. Таропзёшу: Tartza. Tarkö. Tar

nó.'l‘eàny. 'I'erebö. rl‘erjekfalra. Ternye. Tisi

netz. Tiszite. Töltsed. Töltselmes. Trotsán.'I'u

kina.-Tíilszék. Tvarozlza , 9. Ujak.Uszfalva. Va-l

grinetz'. Valkótz. Vaniskótz.~Vapenik. Váradka.

Váral-Iya Vàrgony. Varjufalva. Vaspataka. Ve

nétzia. Viskótz. “Мата. Vizokaí Vitez , 2. Vla

tsa. тайна. Volya , 2. Vörösvá'gás. Zalmány. Zä

vada'.Zavatka. Zboró.. Zegnye. Zsebfalva. Zsettek.

F. U. Felseges Rirályi Hamara. H. Brezen

iheim. Szepesi Hàptalan.' G. Aspermont. G. $211‘- `

may. Religyiói, ès Tudományi Hihtstár. G. For

еды. G. Desöfy. G. Sztáray. B. Gilànyi.B.Splé

`nyi, B. Palotsay. G. Csáky. G. Haller. G. Klo

busitzky. B. Hor-vat. Semsey. Bas'zlavitzy.li`ö\‘t

v'èlyesy. Okolitsányi. Bajor. Berzevitzy. Hászo

nyijßolly. Falásti. Aiszodorfer. Найти)’. Ber

tÓti. ZOmbOt‘y. ‘дыму. Heczer. I’ulszliy.Czímmer

man. Szin‘yey. Dobay. Pilier. Sárosy. l’otornyay.

Pètsy. Hapy. Gombos. Bornemiszzi.V Hedry. Hut

kay. Tahyi Fejérváry.Biidöskuti. lzdentzy.Usz.

Híikelnezey. Lapispataky. Renault. Vinkler. Bos

kovànyi. Berthold. Petrótzy, Rakovszk'y. 52"‘

lovsàky. Desöfy. iVIàrjá'sy Gnndellìnger. Barlfa

Városa. Eperjes Varosa. Szeben Vàl‘osa. Bassa.
r V arose.
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Somogyvárm’egyey mellyet -Varasd , Sza u

1a. Veszprim, Tolna, Baranya,Verötze-Vármé

gyek, es Szentgyörgy 'Végvàri' Ratona Videk,

vesznek-köríil, borral, gabonával, Hukoritzá

val, gyiimöltstsel, ’s mindenl’ele так-‘тётя! , es

Vadakkal, ’s erdösèggel gazdag földön fekszik.

Nevezetes Folyóji: Draven, Sió, Hapos, Hop

pán, Almâs, Okor , Binya; es a’ Balaton tava

jó ,hallal bôvsegesen adóznak nèkie. Мера‘, kis

aebb reszét ltivevén, mind Nyelvével, mind "1-

tez szelle'tevel Hazája ditsössègét nevelí. Ilirá

lyi Városa. ugyan egy sints; de .vannak' derek

Mezôvárosai, mellyek .köztt nevezetesebbek Ha

ром/51‘ ‚: es Szìgetvàr. Ez- az Almásfolyö mel

lett egy Szigetben má'inapig hirdeti ama’ Dìtsö

Zrinyi Miklósnak hasonlithatatlan vitézseget; 's

diszeskedik ket Templom‘mal , Sóházzal , Posté

val, es a' piattzàn lévö nehány szèpen epültthá

zakkal. Amaz рейд derek Templommal, Va'r.

megye' szép/ Hàzával , Uralág Haatellyával, es

Gymnàzìummal jelesliedik. Somogyvár me'gtarta

ja ditsösègêt a’ Nemes Vármegye' Nevevel.

T. H. Aesa. ÁdámLAgarèv. Agaros.Alhert.

Almamellek. Alsok.'Andatsl Apáti , 2. Aray. Arad.

Aszaló. A'szond. Aszszonyvár. Asszonyfa. Atala.

Atád , a. Baba. Bahods. Baboltsa. Bábony. Bagala.

Baiom, 2. Balhás. Bálványos. Bár. Barati,> 2.

Barts. Bard. Basky. Basal. Batál. Bate. Báves.

Betz, 2. Beleg. Belezna. Bellovár. Belyek. Be.

nedek. B‘erentze. Bereny, h. Berki. Вещание."

Besény. Besen-ye. Betekinyta. Bize. Bocskó. Во.

da. Bodon-k. Bodratza. выгод. Bogád. Bogáti,

’ 2. Bogdàr. Boglár. Bolhó. Bonnya. Boronka.

Bottyán. Bö. Böhönye. Böszenfa. Визы‘. Bii.

Blik.` Biikmalom. Bíikösd. ВйгйзЕ Bíisii, Csákâny.

yCsalta. Czegled. Csehin. Csehi. Csepely. Cse

rènyfmCse‘l-tihàz.. Csertö. Сына]. Csitsás. Csi
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isó. Csihos'a. «Csoknym Csokonya.Csoma. Csom-V

hàrd. Csököly. Csöménd.Csöprönd. Csurgó. Da

ha. Dada, 2. Damalos. Daràny. Dávod. Déd.

Dents, 2. Deszeda. Dobina. Dohsn, 2., Dombó.

Domina. Drávafok. Döb'röts. .Dörö\s. Eblak,
Etsény. Edde. Едим, 2. Endröd. Fajd. Fáisz. ì

Farlfosi. Faszàr. Fejéregyház. lîfészeŕlalg.v Fiad.

Fok'. Fonò. Fonyód, Q. Fonyor. Földvár. Fölò-r

stököm. Fönyed. Fiired. Gadány. Galambos.Gà
losfa. Gamas. Gányàsxi. Gardony. Gardos. Gelle.

lG'elye.(n`|erend. Gerezd. Gelli. Gige. Gomba.,Y

Q. Gölle. Görgeteg. Görösgál. Gyallán. Gyarmat.

Gyékényes. Gyors. Gyöngyös. Gyöngyös-mellèh.

Gyön'gyös. (Буй-6!“ ‘Gyúgy. Hats. Hajmásfa.

Hajmás. Háromfa. Hárshágy. Hársos. Hatvany.

Hedrahely. HegyesdfHentse` Henyèsz. Hex-ez

 nye.' H‘et'èny. Heles\ Hidas. Hidvégfalu. Hidvèg

város. Hobçly. Hollád. Ноты‘. Horogvèg. H01*

vátkúl. Hqszszůfalu. Hugomér. Hugola. Igal.

Igar. Инн-0:. Inlœ. lnkej. 1ап/джип. Jaba. Jàd.

~Jalfcó. Дают. ÍJul. Juta. Дают. Hadárhut. Вы‘.

2 Hálmnya. Kalamász. Hálmántsa. Кара]. Нарез

тегёь Hara- Harád. Базой. „Быт/51. Henderes. `

Renesz. Hertselìget. Hereki. Hereszlúr., 4. Не

resitúl. Héthely. Rétnyár. ШИН. НЕзГа1ш1, 2.

Romlósd. Hónyi. Ropár Hop'pán. Horpzíd, .2.

Iíovátsi, Q.' Воина. 2. Hr'icse. îiölhed, I'ìörmend.~

Köröshegy. Rutas. Húlfö. Банда. Làbod. Lad,

2'.“ Lak, 5, Lakafa. Laktsa. Lahoua. Lanhólz.

Lapa. Lapoñ. Látrány. Lelle. Lenlseni. Len

gyelto'ti. Léla. Libbentö. Lipàtfa. .Liszc'n Loh.

Lo/hi. Lök.v Lukal'a, z. Lulla. Мадам. Magya

ród. M_agyarújfalu. Marlzalí. Marhólz. Маты.

Marlony. Megyer. Ménnye. Mère. Merenye. Мег‘

Le. Mernye. Мех-6. Merse. Mmzteg‘nye Miháld.

Mike. Milxlósi. Mindszent. Модемы. МпЦёпу.

—Мо1‘1пЬ’е1у. Mosdós. Mosgó. Nàda5d.§'Nägotg.

.,\
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Nagymarton. >Nemeslte. Nilda; Nyim. `Nyires.

~ 'I'Nlyir'liid Ol't‘orág. Qrtzi. Orda'. 0sztopány, 2.

Or. Ors. Q. Oszöd.. Otvös.

Pamul'.- Pántza. Pat. Pata. Patalom. Patony. Pa

tosfa. Parró. Perditz.Petend. Peterhída. Poltlos.

Polány. Pornog. Porrog. PÓstelelt.Potouy.'Pula.

Putengla. Bad. Baltsì. B_efalu. Вещие. Repas.

Ságvàr. SámsomSánt‘z. Sand. Sandi. Santos. Sárd.

Sari. Багдад. Sàvoly. Segiisd, 2. Selly.e.Simon

fa. Simongàt. Simonyi. Som. Somodor. Söreny.

>Sörnye. Surd. Szabad-i. Szabás. Szaltátsi. задаю-

ha. Szamárdi. Szana. Szand. Szántás. Szántád.

Зимы. Számó. Szemes, Q. Szend. Szenna.

Szentbalás. Szenthenedelt. Szentborbás. .Szent

gálosltêruszentgyörgy, 5. Szentjaltab. Заемщ

ràly, 2- Szentlàszló ‚ 2.Szentlulta. Szentmárton,

Q. Szentmiltlós', 2. Szentmihály. Szentpál, 2.

Szentpeter. Зима. Szentes. Szenyèr. Szerászló.

Szenttamás. Szerdahely. Szil. Szilvás. SzobÄSzÖ

tseny. Szörèny. Szörnye. Szolàd. Szomajom. $16

rosd. Szövets. Заика- Szulimány. .Szuloln Tab.

Tamási, 3. Tapsony. ‘Риму. Tard. Tarnótza

Táslta. Taszár. Telelai. Tiltos. Tomi. Toponár.

Torvaj. Tótujfalu. Tótváros. Törötslte. Tur. Ud..

yarhely. Ugaj. UA1/lak, 5. Ujnép. Uzd. Vade. Vá

mns. Vánad. >Vin-allya. Várda. -Vargyaslten Ve-V

resalma. Ve‘ee. Vid, Q. ‘Папуа. Vis`onta. Viszlló.

Visz. Vitya. Vizvàr. Vörs. Vràtsil'..\r'rázló.Záddr.

Záltány. Zala. Zics. Zimány. Zipfalvtt~ Zsibolt.

Zsitfa. ›

' F. U. Felséges Királyi Bamara. Veszpri»

mi Piispölt', es B_áptalan. Esztergomi карта".

Pétsi Báptalan. Tihanyi _Apátur. H_a-pogföiPrè

post. ’Szent Jaltahi Apátur. Ajtatos Osiltolàlt’>

Szerzete. H` Esterházy. H. Batthyáni.. G. 51‘!

.tsényi. Festetits. B. Hunyady. G. 'Sigray. B»

LGUgyelVG- Battbyáni. G. Smidelt. G. Traun»

Patza, Patzod. Рама. .
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G. Nitz-ky. B. Pongratz. G. Csaky. B. Majtenyi.

B. Ortzy. B.Pasztory. B. Stefaits. G.Hngonay.

Festetit's. Perneszy. Tóth. Jankovits. Somsits.

Tanyi. Vegh. Sarkozy. lgmandy. Czindery. Зуд.

stics. Hubinyi. Gall. Inkey. Bosnyak.Box-onkay.
i Vrántsits.Bàrány. Taliàn.- Bakó. Szili~ Merey.

Baka. Нашу. Nedetzky. Horvát. Henesey. _Sze

lestey. Desi'r. Zichy. Marton. Gombos. Csapody.

Baranyay. _Siklósy. Topos. Antal. Vörös. ‘ГМ.

man. Fekete. Hiss. Vasonyi. Somogyi. Szalay.

Szegedy. Calisius ßostby. Zabroszky. Vesey. Mer»

мы. Só'lom. Csak. Börzsöuyi. Illes. Botka'liats.

kovits. Bogyay. Domanítzky. Orszag.'Anyos.

В. 'Bunyan Miskey.Gusils, Gól‘y. Bunny. Spi~

sits. ночам. Farkas. Ujváry.Pados.'l‘ebery. Sze

ker. Hunkár. Arvay. Vátzy. Gyömörey. Mórxtz.

Eperjesy.

Sopronyua'rmegye, mellyet Austria Её

Hertzegseg,~es Mosony, Györ, Veszprim, 's

Vas Varmegyek Hörnyöznçk, еду ekes, es igen

jó borral, kedves gyiimöltstsel „"s mindenfele

\

Igabonaval termekenyTartomány. Szepek marbà- ‘

ji is z‘köbanyáji nevezetesek. Tágos erdeii sok-'

{Не .vadakkal bövelkednek. Em'lékezetesebb F0..

lyóji: Baba, Reptze,Vulka, l’s Rábtza. Tavai a.'>

Fertö, es a’ Barbatsi Tó: azert hala , ’s_vizima

dara is bôven vagyon. Nepe kissebb részenl Ne
met, es Horvat Nyelvii; hagyobb reszént egesz

Magyar, ’s talpra esett Ember-ek , kivàlt a’. Ba

baközielt. Ezen derek Vártnegye egészen a’Gyö

ri Piispöksegben идут); Orökös Её lspanyja,

pedig Hertzeg.Esterhazy.-« SopronylSzabad Ki

rályi Varos esmérteti e' Nemes Vármegyet ma
у « l l l l , l ‘

_ga ‘Мечи/Ы; esmerteti magat e Names Varme

gyével, bogy Margyar Orszagnak ekesebb Vá

rosai Hözziil 6 légyen az саун‘: а’ mit sßembe

“Еще: szep utszájival, epiileteivel, Tornyaival,
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Szentegyházaivai. Vígyázó Tornya. az egesz Or

идём" legnagyohh. А’ lioilegyiomos liaptaia

non ltiviíl vannak benne Benedilitinusoi., a’ Gym.

¿názium Tanítóji; Dominikanusolt, es Ursiiita

Apatzáli; az Agosta. Vallasualtnall. Fô Gymnazi

uma, a' mellyben а‘ Haza’Nyelvere liiiiönös ‘ее’

hinter vagyon Posztótsináióji szamosolt. Танцы‘

fabriltával tsak ö dits'eltszilt Magyar Orszaghan,

Bora a’ Мёд-101)!) Magyar borols Идиш valò.Ha~

musîr ‚ es Saletrom fözese , 's Höszene hasznaia..

tos. Heti ‘дат-#1 igen jövedeimeselt. I‘iöriilötte

levö nyoltz Fainival vagyonosiiodilt; ’s e’ felett

bor, gabona, marha,`Serles, mez, viasz, gyap

ju, dohany, „ es tsinos porteita lteresliedessel

gyarapo‘dilt. Fö ditsössege рейд; az: hogy egy

Biraiy, es Híraiyne lioronaztatott meg benne az

Apostoli Szenty Koronaval.- Hismarton Biralyi

Varosái diszesiti‘a’ Franc‘isltanusoltf, es Mizeri

ltordianusoi.’ Hiastroma es 'I‘empioma , ama’ {дуб-`

nyöríi Halvariaval; es немца Esterházynak rop

‘рам Hemegi Vara', "es .Kertje. _Ruszt Kira

lyi Varosat pedig az ö ltii‘lönös jò'sagu bora hi

resiti„-Csorna Bahaliöznelt Mezövarosa neveze

tes a’ Premonstratenziseit’ Prepostsa'garól.’s je

les Monostoráról , es Templomaról.  Fraltnó

tzimeresitiaz Esterhazy Hertzegi Мечи; helye

а’ Hertzegi Hint-stárnRk; 's a' Szervitait Szerze~

tevel tisztelliedilc.  Esterház рейд; `olly fenyt

'all ezen Nemes Vármegyénelt, a' millyennel egyik

Vármegye sem tiindöitlilt. ». _

Т.‘ Н. Acsaiag. Ági‘alu. Agendar. Agyagos

Anta. Arpas. Bahot Banthegy. Bàgyog. Bali

iîöid. Bali'. Barbats. „Мед. ВегЁаПуа. Berény.

.Bodonhely Bngyoszió. Boliros. _ onya.Bóz.Bö

sarltany. Bii. Biidösltut. Вы‘, 5. Borhala. Сай

ford. Gsalad. çsanalhCsapod. Csaszarfalva. Сай
Э‘а. Czemend. ICzenlt , 2. Csepree'. Cser, Csernel

i



baza. Czillingtal. Czinfalva. Czirák. Csu'rond..

Da|Imnya.Dasztii`alu. Dénesfa. Derelske.`1)örfel.

_ Doháuyos. Dör. Draszburg. Ebergötz. Edlau.

Edve. Egyed. Egyházasfalva. Endröd. Farád.

Fejéregyháza. Feketeváros. Frankó. Föllik. Bü

les. вымыть Gartha, Geresd, 2."Gógánfa.Gö-'

bös. Gyalóka. Gyirót. ’Gyóró. Gyíilevèsz. Ha

sénd. Haratson. Harka. Hegykö Hetye. Hìdász.

Hideg‘ség. Hirm. Himod. Homok. Horpàts. Höf

lájn, 2. Hövej. Ivàny..lánosfa-.Jobaháza.Hábold.

Карт/61‘. Rároly. I’tetzöl. Hereszt'èny. Евгении‘,

2. ['lèthely. Hisbarom.‘ Hisboldogasztzony. Bis.

falud. His-tala. Киви-от. РШпра. Holdusi‘a'lva.

Hóphàza. Höhalom. Iiövesd. Hukerits. Hüllö. Lá

dony., 2. Lajtapordány.Lákend. Lákenpak. Lán- `

zsèr. Laszló, 2. Ledétz. Lesvár. Lìkvánd. Lind

grab. Lóts. Lotsmáhd. Lojpers. Loók. Lórétom. _

Los. Lövö. Maglotza. Malomháza. Mártz. Med

дуга, 2. Mesterháza. Mesze$d.Mitske. Mihàlyi.

Мина]. Nácziháza. Nag‘yborom. Nemeskér. N6“

meti. Nyèk. Nyujtál. Okka. Ordó. Oslyi'. Osz~

lop. Pali. Pámgart. Pásztori, z. Petsenyéd. Pe

yresznye. Pereszteg.Perván. Péterfalva, 2- Ре

töhàza. Pinnye. Plajgr m. Plamau. Pordány.Po-_

tyond. Pulya, 3. Raj lng. Rákos. Rámótz., 9.

Bítzing. Ветра“. Rozálìa ВЫШЕ. Ság,Sajtoskál.

Salamoni‘a.A Sárdos, Sarród. Sattendor. Sebes.

` Siggrán‘l. Siglós. Sim‘aháza. Sirtz. Sobnr. $61

151‘. Slettera. Stólzing. Sventgráb.' Szakony, 2.

Szany. Szárföld. Szárazvám. Бит-‘Её. Szètsény.

Slêl€skt1t.Szemere. Szentand'rás. Szenlgyörgy. ‚

Slentmargit. Szeńtmárton. Szentmiklós ‚ 2. Szent

‘шва’. Széplak. ~'Szerdahely. Szergény. Szil.

Slilisárlcány. Szopor, 2. Szovát. Szökeföld.Ta~

máßi. Tompaháza. Tormafalu, Tormás.’l'rausdor.

Паша. Ujfn... Ujhid. Uiuéf. Unai.. Ujmezö.

¿HU .Vadosfa. ‘лад. Vánfalva. штаммы"

l
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Szentegyhâzaival. ‘Ив-‚(526 Tornya. az egész Of

azághan legnagyobh. A' Hollegyiomos Hàptala

' non МИД vannak henne Benediktinusok, a’ Gym

‘názium Tanitóji; Dominikánusok, es Пиши

АрЫиНЁ; az Àgosta. Valláauaknak Fö Gymnázi
uma, a' mellyben a` Haza’Nyelvére kíilönös te-r

kintet vagyon Posztótsinalóji számosok. Танцы

fabrikával tsak ödits'ekszikMagyar Országban.

Bora а’ legjobb Magyar borok kiizzíil valò.Ha~
musîr , es Saletrom fözése . vs Höszene használa

tos. Heti vásárj'ai` igen jövedelmesek. Iìörülötte

levö nyoltz Faluival vagyonoskodik; ’s e’ felett

hor , gabona , marha , “Series , mez , ‘дал, gyap

ju, dohàny, _ es tsinns portèka kereskedessel

gyarapo‘dik. Fö ditsössége pedig az: hogy egy

БЕЗ-Шу, es Rirálynè kornnàztatott meg benne az

Apostoli Szent Horonával.-Hismarton llirályi

‘Ни-0551 diszesíti'a’ Franc'iskánusok’, es Mizeri
kordiánusok’ Hlastroma es Temploma , ama’ gyö-k

nyöríi штаммы; es немцев’ Esterházynak rop

‘ран! Hertzegi Vara", "es _Kertje. -Ruszt Hira

lyi Városát pedig az ö kìi'lönös jó'ságu borahi

resltL--Csorna Ráhaköznek медным neveze

tes a’ Prèmonstratenzisek" Prepostsá‘gáról.’s je

les Monostoráról , és Templomáról. - Fraknó

tzimeresitiaz Esterházy Hertzegi Меча‘; helye

a’ Hertzegi Kintstárnak; 's a’ Szerviták Szerze

tevel tisztelkedik. ~ Esterhàz рейда‘ olly fenyt

'ad ezen Nemes Vármegyének, a' mìllyennel egyik

‘ Vármegye sem tíindöklik. l. I .

Т.‘ Н. Acsalag. Ágfalu. Agendar. llgyagos

Anta. Arpás. Bahot Banthegy. Bàgyog. Bak

i’öld.‘Balf. Barbats. ‘Лед. ВегЁаПуа. Bereny.

.Bodonhely Bngyoszló. Bokros. l onya.Bóz.Bö~

sàrkàny. Bü. Biidöskut. Blik ‚. 5. Borl-Jála. Сад

ford. Család. Csanak. Csapod. Császárl'alva. Csá

`1ra. Czemend. ,Czenk , 2. Gseprev. Cser , Свете!
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hàza. Czîlli‘ńgtal. Czinfalva. Czirâk. CS_uì-ond..

Damnnyà. Dasztáfalu. Dénesfa. Deretske.`l)örfe|.

e Dohànyos. `Dör. Draszburg. Ebergötz. Edlau.l

Edve. Egyed. Egyházasfalva. Endröd. Faràd.

Fejêregyháza. Feketeváros. Frankó. Föllilf. Fü

les. Gálosházá» Gar-tha. Geresd, Q.`\Gógánfa.Gö.«

bös. Gyalóka. Буй-6‘. ‘Gyóró. Gyíilevész. Ha

sénd. Haratson. Harka. Hegykö Hetye. Hidász.

Hidegség. Hìrm. Himod. Homol.. Horpáls. НМ‘

lájn, 2. Hövej. Ivány.lànòsfa».Jobaháza.HàbQld.

Карт/51‘. Rároly. Heizöl. Heresztèny. Евгении‘,

2. Fuéthely: Kißbarom.A Hisboldogasztzony. His

falud. Rislala. Klas‘lrom. Pdinpa. Holdnsfa'lva.

Hóphàza. Höhalom. Kövesd. Hukerils. Hüllö. Lá

dony, Q. LajtapordányJJálsend. Lákenpak. Lán- `

zsèr. László, Q. Ledètz. Lesvár. Likvánd. Lind
Y grab. Lóts. Lotsmáhd. Lojpers. Loók. Lórèlom. _

Los. Lövö. Maglnt'za. Malbmháza. Mártz. Med

gyes , 2. Mesterháza. Meszesd. Mitshe. Mihályi.

Мина}. Náczíháza. Nagyborom. Nemeskér. Né'

meti. Nyèk. Nyujtál. Olxka. Ordó. Oslyi'. Osz
lop. Páli. Pámgart. yPàszlori, 2. Petsenyéd. Pe-

yresznye. Pereszleg.-Perván. Pèterfalva, 2» Pe

töháza. Pinnye. Мат’ m. Plamau. Р0г(1ёпу.Р0-_

tyond. Pulya, 3. Raj lng'. Rákos. Rálnótz., 2.

lìítzing. Bórpalf. Вряд"; Höjtök. Ság. Загадка‘.

Salamonfm» Sárdos, Sarród. Sattendor.- Sabes.

° Siggrám. Siglós. Simaháza. Sirtz. Sabor. $61

15in Stetten-a. Slólzing. Sventg‘l'áb.l Szahony, 2.

Szany, Замена. Szárazvám. Szarvkö. Szétsény.

Slélesku§.Szemere. Szenland’ràs, Szenlgyörg‘y. ‹

Szentmargit. Szeńtmârton. Szentmildós ‚ 2’. Szent

i‘Ozë'llim Széplak, ~Szerdahely. Szergény. Szil.

Szi-lisárlcány. Szopor, 2. Szovát. SzökeföliATa.

mási. Tompaháza. TormafaÍu, Tormás.Trausdor.

Пита, щыи. щыа. Uikér. Ujlgl.. приема.

¿HU .Vadosfm ИЗ‘ Vánfalva. Vásárosfalu.Vajn

y 1
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grám._Vejke. Veperd. Veszkény. Vitza.Vimpasz

szing. Viss , 2. Vizen.- Vitnyed.-Völtse. Vulka

pordány. Зайди). Zsebeháza. Zsidany , 2. Zsira.

o F. U. Hertzeg. Ester-hazy. Györi Piispök,

es Báptalan. Sopronyi Bàptalan. Pápotzi Pré.

post. Csornai Prepost. Cisztercitů Szerzet. Tu

dományi Bintslár. G. Szétsenyi. G. Festetits. G.

Cziraky. G. Holoredó. G. E'sterhazy. G. Janko

vits. G. Zichy, G. Viczay. B. Meskó. G Nitzk-y.

B. Sennyey. G. Hugonay. Csepregi Plehania.

Ноги“- Nagy Csernely._ Vegh. Baldy. Pasztory.

Potyondy. Jarosy. Vizkeleti, Döry. Bartodeisz

ky Sibrik. Bàtsmegyey. Illésy. Tnkey. Bezerêdy.

Talián. Svastics. Polanyi. Nitzky. ‚Ива. Eötvös.

' Palkovit‘s. Darás. 'I‘evelyi Fiath. _Badó. Guary.

Bene. Hegediis. Bramarits. Czompó. Rótb. Mol.

nar. Dugovits. Tóth. BonkolyL‘Csapó. liisenpe

t'Ö-‘Hanihál Soprony Városa. '

Szaboltspármegve. Haves, Borsod ‚ Abauj,

.Zemplèn, Под) Bereg, Szatmár, Bihar, Bé

kes- Varmegyekkel ‚ es Nagy Hunsaggal határos;

’s ambar sok motsarja vagyon; mindazaltalzmín
denfele gabona , ’s dohány, es gyiimölts böven

terem benne. D_ìnnyèji Музей. Fája ‚ es nadia

el‘ég. Szep legelöji lèvên, sok marháji neveked

nek. Nagyohb Folyóji: Tisza.; Talita; Szamos,

Hortohágy : mellyekben nagy nyeresêggel halász‘

gatnMotsolàjiban рейд; szinte peseg a’ tsik, a'

‘изд retze ‚ es lqd. Salêtrom sohol sem talaltatik

. az Országban olly bôven ‚ mint itten. Népe',ke

ves Olah 7,es ТЫ!‘ nyelviin kiviil, talpig Magyar,

az Egri Erseki Megyében. - Её Mezövárosa

Nagy Hálló Görög, -ès Reformàtus Plébaniàval,

Poslahivatallal , Varmegye, >es Saletrom fölö

Házzal.-Szabolts, Arpad' Hadivezérjétöl Sza

boltstól épittetvén, шов: tsak a’ Vàrmegye’ ne

vezèsével jeleskedik.
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` _ т. Н. Aha.' Abraham. Ajax.. Agtelenalns.

ke. Анапа} An‘gyalhaza. `Apagy. Apáti. Aranyos. l

Bages Baj. Ваша. Bakta. Balkany. Balsa'. Bel'

tek. Бей!“ ßerczel. Berentz. Berkesz. Besenyöd.

Besztertz. Beaded. Bir. Bogàt. Bogdány. Bö

köny.'Bó`szörmeny. H. V. Bul Büd. Csaszarszal

lása. Dada. Demecser. Doh. Domb. Dombrad. Do

год, Н. V. Doge. Egyek.,Elep. Entsents. Еп

des, Q. Eperjeske. Erkenez. Erkény. Eszeny.

Eszlar. Fejertó , Q._Felegyl1àza. Földes. Gava.`

веды)’. Gelse. Gemse. Geztered._Gúth. 'Gyula- ‘

baza. Будда}. Gyiire. Hadház, H V. Halász.Ha- _

rang. Hegyes, 2. Hort. Hugyaj. lbrany. икону,

‚ Jako'. Jeke. Бабы-и. Hamotsaháza. Hanyar. Há

rasz. liek. Ныне. Hemetse. Heneszlöflienez, lr.

Her. Heres. Евгении‘. l‘liskálló. l‘lisleta.l Biste

lek. Kisvarad. Hiralytelek. Ftom'oró. Ladany, 5.

Laskod. Latortelek". Levelek, Litke. Lóránthaza. _`
Löli. VLövö. Maes.'Macla. lVlagy. Mandok. Mata.

Megyer. Mihalydi. Mibalyfalva. Mngynrós. Mo

nostor. Nadndvar.- Nagyfalu. Nanas, H. V. Nap

kor. Nyi’radony. Nyirba‘tor. Nyiregyhaza. Ohat.

Oltsva. Gntelelï. Oros.0r. Paltza. Pali.Panyola,

Pap.:Parlag. Patroba. Pazony. PetneházaÃPetriQ,

Pilis. Piritse. PÓtS.Polgar.P0lgál-i. Priigy.. Bad.

Bakamá'z. Bamotsahaza. Bázony. Bobod. Bósás.

Sap. Semjen, 2. Senyö. Sima. Szakoly. Szalóka.

Szamosszeg. Szegegyhaz. Szekely, Szentgyöŕgy.

Szentmarton. Szentmihaly. Szentmiklós. Sz'obos_z

ló , H. ‘У. Szolnok. зам/61. Tamási. Tardes. Tas. '

‘Редкая. Teth. Tete'tlen. >Ted-ei. Timar. Tsege.

Tura. Tuser. Ujvaros. Уайт Vamosperts, H. V.
ы Varsany, 2. Ventsellô, 2. Ve'resmart. Vermes.

Vias. Ишим. Zelemer. 2911111.

F. U. Felséges Hirályi vllamara. H. Ester

házy. Egri Fö Raptalan. .laszói Prépost. Beli

gyiói llintstár. G. Gyulay. B. Döry. G, Haller.
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G; Rirályi. G.A Balay. G. мы. в. 'Gilányt o.

_Andrasyn G.'Teleliy. G. `clzirmay. G. Aspermont.

G. Barliótzy. B. Ноги“. G.__t_tlobusitzky. В. Mes

Её. _Vay. Apagyí. Zoltan. Ortiög.l{aposy.Patay.

I_brányi. Besenyey. Lónyay. Fáy..lármy. ниши.

Desöffy. Hallay. Lövey. Bollia. Ormos. Bani'y.

Jósa. lGúthy. Vinitler. Szögyënyi. Drevenyàlt.

Bonis. Megyery. Bornemisza. Bartzay. O‘tvös..

Erôss, Hornis. Petri. A'lrnásy. Elelt'. Gyulafy. K0.

maromy. Sisltovits. Krutsay. BeclßliomjatLSze.

pesy. Czobel. Hirály. Semsey.Debretzen. Varo

sa. А’ Hajllu Val-050i: is Szahad Birtoliosoli а‘

magok Magistratusa, es Fö_Igazgatója alatt.

Szalauármegye , öleltetven'Vas , Veszprim,

Somogy, Hörös , Varasd -Varmegyelrtöl ’s Sta

тег Orszagtól jó hortermö hegyeliliel, mellyel.,

ltöztt legnevezetesebb a’ Badatsoni; ’s~`gahona,

es gyümölts föitldel jelesitedilt. Szép legelöjin

szamos szarvas niarhát, esjuhot tart; ’s malilios

erdejiben 'Serteselteb Emleltezetesebb Folyeji:

Drava, Mura, Szala, Herita. T_ava a’ hires Bala

ton. Azèrt. hala, "Еве; es e gyeb vadjai untig.

Hires, _és hasznos savanyu vize, es Ferdöje a’

Fiiredi a’ Balaton mellett. Nepe, Ноги“, estV

Staier Ország’ melleltít ltiveven, valódi Magyar,

es Ratholilius, ltevés Protestansoliltal; "s három

>I’iispölti ; ugymint : Szomhathelyi , Veszprimi , es

Zagrabi Megyeitbe osziilti‘el. Iiirályi Városa ugyan

nin'tsen.; de _Mezövarosai szamosol'. ,’ es jeleseit ,

mellyek Мир’ nevezetesebheh ezelt :-'Csai4tor

ynya mind nevevel, nieliy Nagy'Magyar Épitö

jet hirdeti, mind szabadalmával,~.mind az ama’

Nagy Ha'tiász Zrinyielt’ temerdelt fegyvereltlsel,

es Iiönyveliltel megraliott -gyönyörii Lalwaraval;

mind a’ Szent Laszló" Provintziájabeli Francislia
nusolv.' Monostora‘vfal ¿_ mind végre edes horaval.

hires 'Mezöváros. Евы-та szép Plébaniával,
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és Szentegyházzal,’s a’ Nemes Vái‘megye’ Наш f

val diszeskedik. ~ Hanisa a' Franciskánusok'

Plehánosi Templomàval,` és Hlastromaval; Pia

шт Gymnaziumával; ès hires Országos ‘$56

гоЫш! nevezetesedik.-Keszthely nagy, es пер

Mézôváros а’ Balaton теней, а’ mellynek Ura

M. G. Festetits György egész Európában elhi
A resitette azt a’tölafelállltott Georgikonnal7 melly .

а’ Gazdáskodásnak egy tö'kélletes Oskolája ., Fi

lozoliai Lyceummal. ‘А’ Gymnáziumban a' Csor.

nai ’Prém'onslratenzis Papság a’ Tanitó. E‘felett y

‘аду NO'rmáS Oslwla; a’ Mesterhemberek’ Vasar

napi ОвЬОЩа, Leány Oshola, Musika‘, és `raj.

zoló Oskola. Ezek köztt élxesliedik а’ tizennêgy' _

UradaIom Urának ropp‘ant Gróli Kastèlyja. Var'

meleg Ferdöje is, ës szép már~vány `s hazalt Rö

banyàjaf-S’zala‘várt hiresiti e’ Nevezetes Vár

megye a’ tôle Óvett nevével- _

‚Т. Н. Abrahám.Adriántz. Agerhída. Akaly.

Akósfa. Alibánfa. Almás.Anrlráshida. Andriántz.

Apátfa. Apàti, 5. Aráts. Arátsa. Aranyad.Arol{

fö. Aszófö. Aszszonyfa. Aszszonyvölgye. Аппа

l'ìid.`Badlitńn. Baglád." Bagod, 2. Bagola. .Ba

gònya. Bajtsa. Bak. Bakonak, 2. Baksa. Baksa

házaq‘ßalatonhegye. Ballahida. Bánfa. Баден,
Barabàs. Bárànd ‚ y2'. Barati. Bai‘átisziget. Bár- ’

helyBarnak. Bátfa. Batyk. Bazsa. Bázse. Bazi

(а. Bazsi. Bebes. Betz. Betsehely. Bètsvölgye.

Békallya. Bekeháza. Bellatintz. B/ellitza. Benko

verz. Berend. Berck.Berke.Berzentze.Besenyö.

Bezentze. Brezeréd.' Bezi. Billige. Bisztritz, 2.
Bobfölde. Botzf'ö'lde. Botska. Воды-Га. Bosok. y'

Botfa. вещь.- Bö‘deháza. Bökövetz. Bördötze. Bö-`

tefa. Bratony, éBratarretz. Brese. Brezoveiz. Вт

zovitza. Вы“. Butsnfa. Bu‘tsuta. Budafa. Buda

_ vá-r. Bukotye. Búlelek. Büdeháza. Bük , 2. Csab.
Саша. Cs‘áford, 2. Csány, 2. lC_sapi.('.`|sapó.Csa

ь Ё
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.tán Cseb. Csehe.tCsehí. Cseho‘vetz. Cséml‘a.Cse
rensótz'. Csernetz. Caernel't'ilde. Csertalakos. Снега

tantz. Cseztreg. Czikolán. Csitsó, Csobaj. Cso

bántz. CsokmaCsOpa‘k. Csoronfölde. Csölle. Csö.

rnöder. Csöszi. Csötörtökhely. Czup. Csukovetz.

Csurgász. Csurgó. Dabrontz. веды. Dédes.De

Малыш, Deklesin. Dergets. Devetser» Dióskal.

Diska. Diszely. Dobrafölde. Dohrava, Dobró.`

‘ Dobronak. Dóbrony,' 2. Domasintz. Domhi'a.

Dorsfa. Dötk.~ Döbrötze. Dŕìbröte. Dötse. Dö

д mefölde. Dörgi’tse, 5. выезда. Dragozlavm.

Drasimertz. Draskovetz. Duba. Dusnak. Dvori

sits. Eliergény. Ederíts, 2..Egenfölde. Eger.

Egregy. Egyedn'ta. Egyházas..Endred. Erdöhát.

Erek. Erenye. Esztergály. Eszftregnye. Fakos,

2. Falótz. Fenek./Fe|»ekvár. Fenyesháza. Ferit

Ради. Ferkend.~Ferketínctz. Fiatt-at. Filóz. Fer.

viz. Fityel'a: Fityeháza. Fok, 2. Forintnsháza.

Fama, Fiizvölgy. Gáborjànháza. Самыми. Gal

sa Ganitsa. Gara'bontz Gardinovetz.Gebart.Ge~

hi. Gelénhàza. Gelse. Gergavetz. Getye. Gibina.

Globok. Gó'gánfa. Golitza. Gombosszeg. Gon

terháza. Соя-Днём). Gosztolya. Götse. Görbö‘, 2.

Grabornak. Gulats. Gömihàz. бит-‘биде. Gyeké

nyes. Gyepii. Gyerlyános. lGyömörö. (Зубы-Га.

Györfìszeg. Györkel'a. Györök.Gynlakeszi. Буй!

viz. Gyiirhegye. Gyiíriis, 2.~Habaj. Hagyaros.

Hahót , 2 Halàp.Hany. Hashágy.l`latos.Hegyesd.

Hegymagas. Hemisovetz. Hentse.Henye , 5v Нег

batfa. Hernye., Hernyék. l-letes. Hetyefei. Hid

‘veg 2..Hodosán. Horog. Horváti. Hosztöd. Нови

`azuf'aln , 2`.` Hoszsznvölg y. Война. Hottó. Ню!“

{ìa Igritz‘e. lklód. Imár. Irzsa.- 'Isaköz. имена,
Q. lvlàntz. Ivánovetz. Jakabfa, 2. .lalsovetm 101‘

kavetz. Josetz. .luravetz.ß Ha'czorlak. Найди. Hajàn

földe'. Hal, 2. ~Balla , 2. Kàllos. Bálntzfa, a. Fla

тьма, 2. Hányavár. Карма. Hapnlts. Rapol

' па.

` f
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па. Hapornak , Q. Raposfa. Ráplalanfa. Rgxrátson

fa. Karine. Haŕma'ls. Raros. Haszaháza.`-.Rávás.
I RebelefRehida. Hél‘lcut. Helénk. Hemen‘fa. -He

mend, Rerte'en. Hereszlur. Heretíaißerlsalmta.

Rilmàny. Hishnde. Risfalud. Hiskanis'a. Rbllàls'zèg,

Kolom. Holosvár. Homárvàromlîomárom, z. `u.

m. His és Homoli. Hoppán. Horpavár. БЫ. Ho

iori. Rozmadonya. Höszvenyes. Höves. Höveshàl.

la. Hövesllut. Rralsinovetz. Rrnlótz,2.l{`risove!z.

‘ Hri stanovetz. Канапе“; Hulsanetz. Huslàn~,Кишинев. Вниз ‚ 5. Hutfej. RíirfömLabd. Lak,

Lakos, 5. Lángviz. Laps‘ina. Laszonág. Lazto

nya. Légrád. Lendva., 2.'Lengyel, 2. Lenti. Le.
'rántháza. Lesvál‘ß I_Jeszllovetz. Letenye. Lilzl‘ó.l

Lìpahótz. Lippa. Lispe. Lohovelz. Lofmtinetz. "

Lórántlíáza. Lovas. Lovászi.. Lövö.Lul«al`a. Mals

kovetz, Matzinelz. Magyaród. Mahomfa. Мечи

fa. Mánd. Margita.l Магда. Max-of. Maro'hfölde.

Martán. Marlinos. Meshovetz. Medgyes. Me

gyer'. Melìntz. Merenye. 'lVlihálevetz ,Q_Mìh'ály.

fa, Q. Mihàlyháza. MikefaQ‘Milclov/etz. Мне}.`

Milejegyházszeg. Mindszenl, Q. MisefmMizsél‘-,

Molnâri. Monoszló. Mumor.Nagyl`alud. Naprád~

fa. `Nedelitz. Nemesnép.. Nemesszer. Németfalu ,

h. Neszelè. Nikola. Мода.ыочёдочыъыуачайд.

'Nyìrád. Nyirlah. _ Obornak. ‘ Obrîezanetz. ОНИ.

Ol'áh. Olàhi. Ollár. Ollárlz. Oporovetz». (мы

nosfa. Orekovilz. Ormánd. Úrmàndhifla. Orohlán.
Qrosztonyí', Q. Orlanhàzmhloltoh. Ordö'ghenye.

‚Огв, Ь. Orvényes. Uta. Útvös. Páczad, Pacsa. -

Padár: Pàhok, 2-` PàkmPâjszeg. PaLleni\za.Pà

` kod. Palaznak. Pálfìszeg. Palina. Pàlì._Pnlino

‘ген. РаНюпуа. Palovetz. PalyimParazsa. Paszáb.y

Рыб}. Рё13е1‚у‚ Q. Pe'lslenitza. Perlalw Perha

чем. Permis Petend, 2- `Pèterfa. Peterfölde. Pe

tesházza. IPeul’l'enye. Petrete. Petri. Pelrótz.`Pin~
I. `tze. Pìnleld‘alo. Pishólz. Podbrest. Pogyár. ,Pó

'll/Iagyaro/î esmerete. v l x

/
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kaf.. APuleva. Polgàrvám, Q. Póly‘a; Рама. Ра

tur. Pölöske. Pölöskefej'. Pördefölde.Prà'ga. Pre- ‚

bislavèlz. Prèszeha. Prçtinetz, 2. Pribislavelz.

Pulya.I Pushina. Pusztakovetz , 2. Putján. введён,

2. ВЫ. Ráda, 2. Bádamàs. Rajk, 2. Bam. 138-

motsa , 2. Bapotsha. Raskó. ВАШ. Rèlse , 2.Re~

dits. Rendek. Rendes. Renhótz.'1ìez_i. Bez'nell. Ri

gáts. Rókasgeg. Rokolány. RósaszegnSabnilx. Sá

fál‘lkö. Баз‘. Ságod» $ё11`а.$а1гб|‹1е Salomvàp, Sán

дым". Sántz. Sárd , 2.l Sàrhida. S'ármellèh. Sa»

rosd. Sái'szeg‘. Sárvaly. Sàsha.Semiénfölde. Sen

l‘ovitzßenye. Sel_nye. »Simonszen Sisekszer. Sis

l«ótz.Si1l«óxz. Sogod. Sólymos. _Fvolmpá‘lm Somtils.

Sormás. Söjtör. Stefanetzß. . Strahoni'nétLStre

~ lelzßtŕiddß'lrukovelz. SíimegnSzabár. SzajhQSza

lahér.- 'Szalapm Szalapalalx. Szálfölde. Szántó.

Szavsz’hovelz. Szeglìget. Szegvár. Szelefa.~ Sze

menye, 2- Szentadmján. Szentandrás, 2. Szent

anlalfaQSzentbalás. Szentbéleallya. Szenœrèèhét‘,

S'zentgrót. Szen'tgyörgy, 5. Szentgyörgyvár.

Szenlgyörgyvölgje. Szenthelen'a. Szentjakab.
Szenljakahfa. Szènlivánl'nfegy.A Szenliván. Завт

1А$2|6, Ц. Szemlörimz. Защиты-3“.згетшёгйа‘д

Szentmál‘wn ‚ A. Szentmihaly , 5. Szenlfmihályfa.

Slelìlrniìßlóä- 'SzentpáL Szer’ltpèler5`2. Szenlpè

terföldjmvszentpéterur. Szemtamás. lSzentviszl’ó.

Szepelnéh. Szerdahely, 5.` Szijártóháza. Szigel,

‚ 3. S'ziglíget. Sïilvágy. Szivitza.Szlahovetz.Szla~

tinyálí. Szobot'ilza. Szötz’. Szölös, 2, Szomba’t.

Szomhalf'a. Szombalhely. Szombats. Sz'lanetinetz.

Tag'yon. Tapoltza. Tárnoh. TálikmTekenye. Te

lÁenyés Ternovetz. тегам/Мёд. ТезЪёпд; 2. Ti

hany. Tilai. Tófei, Tolmáts. Tomai, 2. Topos@

háza. Tormaföhle. Tótf'alu. 'l‘óti, Totovetz.`TÖ

y lös. Tölcwán. Töreh. Törki ‚ Q. Tördemìtz. Tíi

lÖS, Q- Tuhol'szeg". Tuplmvetz. Turnise.` 'l‘urtsig

`(se. Türgyè. '.l’üskès. Udvari. Udvarnoh. Ujfalu,
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2. Uilak. Újmajor. [Лидии Ukk. Ung. ‘111111231.

ПгЪопаЬ. Uzsa. Vadalmas. Vajka. _Vakolya. Va- A

konya. Vallus. Váre'rdö. ,'Varfölde. Vargaszeg.

Vasàrhelyf Vaskapu.`Vaspor. Vaszoly. ищем. Ven

' deg. Vente Verknt. Vertholan Vesitza.Vi`dovetz.

_2. Vig‘aut. Vindornya. Vitenyéd. Vitta Vonyartz.

Vór. Verbote. _Vöczkönd Viilgyil'alvm Vra'tisinetz.

Vullar, Zagorhida. Zajk. Zánka. Zarkaháza.. Za

szad. Zebanetz. Zebetzke. Zel. Zelefa. 'Zsid', 2.

zsnaótalvid. ‘ „ . ’ 1

F. U._Felseges Iliralyi llamara. Veszprimi.

’s Szombathelyi Píispökségck. Veszprimi, (Зуб

ri. Fejervari ‚ es Szombathelyi Haptalanok. Сва

tari, Hahóti, S'zalavari, Hapornoki. Hereszturi.

Apáturak. Ursi, es Tiirgyei Prepostók. Pesti

Gener: Szeminárium, Beligyiói Rintstár. H. E

sten-hazy. G.~_Festetits. G. Szetsenyi.. G. Затруд

ni. 'G. ‘Szapary G, Nadasdy. G..Csàky. G, Ester

hazy. B'. Sen'nyey. G. Erdödy. С.Ёе1\е1е.С.Ы112

ky.._G. Draskovits. G. Heglevits. Besenyei. Sze

веду. Tihanyi. Salamon.'_ S’ós. lnkey. Stublits.

Szetsödy. Foky. Pe‘trìk. Bóka. Bczeredy. Ne

detzky. Horvath. Csányi. Рафау3 Somsits. Somo

êyi. Farkas. Oszterhzreber. Pogledits. Gal. Нет.
ltelendy.'I‘Torintos. Hisfalndy. Gyömörey. Romy.

Bogyay. Lengyel. Bojáky. Takátsllultsar. Пей)‘.

Bákosy. ,Nitzkyn Lövey.` Berta. Jakosite. Вин‘

nikovits. Csonka. Sellyey. Bostby. Отцу, Sza

lay. Bajky. Pies. Tóth. Bajkovits. Szvetits. B_án.

Kiss. ‘StrahoninetzL Plebánia Bedekovits, Nemet.

ВАШУ. Pruszkay. Botka. Zankay.- Zichy. Domo

_kosusiimeghy ‘Так-да. _Domjan. Matkovits.Cser

‚ tany. Perneszy. B_ojanyi. Ba'lásy. Halmán.

Szatmáruárm'egye, Höríiljitte Bihar, Sza

 bolts, Bereg, Ugotsa, MaramarosVarmegyek.

es Erdely Orszag leven , egy s_zep , es gazdag

kTartomany, _melly minden gabonath’s egyeb ve.
/` ` _ A _ l i 2

.4gb

l
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teményt lmegterem, meg harmatltasat is. Euró.

panal.. ritliautermésèt. Bövelltedilt Вон-211, do.

hannyal, es gyíimöltstsel is, иду hogy Tseres

nyéssei, Szilfvassai, ’s gesztenyesaei egesz „дви

1‹е1- legyeneit. A Svaholtiiói lett Magyarolt itt

is _elszaporitottah a’ Krnmplit. De ásvaayjaileg:

inliabh emleliezeteseli. Arany, es еще: banyà'jî

gazdagok, rezzel, es ónnal egyiitt. VanÓ vana,

gietje, tajteltltöve, lzinóbere, ltobaltja,pisi.ol.

tza, mészltönelt, es maznals minden neme; söt

draga ltövei is. Temen-deli soli Szarvas marhaja,

juha ,aes sertesse, ugy‘hogy май a’ Gombasne.

vii erdejen harmintz ezernei több sertes hizikf"

Számos „деньги tenyesznelc mindenfele чада“

vizeiben rali, tsilt, es liiìiöhhltiilönhfele ha'ialt.

Nevezetesehb Folyóji ezels : Tisza,Szamos, Tur,

Hraszna , es Lápos. Nevezetes Tavai: а: Etsedi.

tó`, mellynek hoszsza heivmértföld, széle negy

merti‘öld; a’ Csehi tsudaiatos tó', me'llyneh vize

»felliil forróm'eieg , alól pedîg hideg.`To.vàbh a'

Sar, 'holtt Tisza, holtt Битов, több motsa

roltltai, mellyek egyiitt Halvany nevet viselneit.

Asvanyos v_izei is szamosolt. Nepe valamint Ha

zeját, ugy Свое!‘ Nye‘lvet` nemesen betsiili, és

liangoztatja: ‘a’ mint Nemessege is olly szamos,

’ hogy annyival mas Va'rmegyeje'l'iazánlmah-egyiit

sem ditseltedhetilt. Innet a’multt sz'azad Rilentz-~

venedikesztendejehe'n enneh Nemes Orserege legf

magyo'bh pompávai mene Bu'dara a’ Szent Ho
_ I rona`\örizetère. Tartozilt a’ Зимы-1, es Mun.

_ ltàtsi'Piispölti Megyèithez.-Szatmar, mellytöl

vette'Nevet e’ Nemes Varmegye, mara' Magya-l

-rolt` idei‘ötteltor fennállott,az`ö Varàval едут; —

‚ЫёшеШ pedig (Идём/а], Szent Istvan’- ‚Штоф.

vei,'idejò'tt Nemeteh allitottált fel, ’s ínnet va

gyon az ô Neve is. De tsalihamar a'Haza’ Nyel

_vevel meges'merltedvén, egész Hazaiiai«l\a_ Лене!‘

_nq
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ök; és ezer hèt száz tizenötödikben Szatmárral, i715. E.’

noha a` Szamos közötlö‘k i'olyna el, egybekap

щита", egy Szabad Iiiràlyi Vàrossá lettek

Szatmár Németi Nevezettel. Mái- Ersèhetliirály

né , .Nagy Laj'os. Iiirály Anyja épittetettjtten a’ ц

Franciskánusoknak Templomot , es Hlastromot.

A’ Звание!‘ idett Gymnáziuma volt: _most pedig

ezen ШИН, ezernyoltz száz negyediktöl fogva ‘5°4‘~E~'

Píispöki Szék, és [ia'ptalan ;Szeminárium es Ly

ceum; G.- I’lárolyinak szahadalmas Palotáia; az

ó Hilíiek’, ès Reformátusokf Templomn, ,Hazar

nyaval , Harmintzaf'ldal, Sóadóval, Postahivatal

lal ‚ ’s több jeles Epíiletekkol egyiitt , èkesítik

ezen пер -Magyarsàgu Rirályi Värost. Legna

gyobh hirére szolgál pedi@` az nêkie; hogy al

ö kebeleben szerzett Bèkesseg álfal a’ multt $26

zad tizenegyedik esztendejében задай! lègyen

vège а’ Hurutz világnak. -Nagy Bànya, vag-y

Припев äzabad Hiràlyi Város Penzverö Tiszt

séggel, Gymnàziummal, Minoriták' Hlastromá

val, Posta~Sóadó-‘s Harmintzad. Hivatallal je;

leskedik. Mellette vannak az .Arany-r’s Eziist bá

_ nyák; Tiizpormalom, Hohók , és Stompok. Itt

tsak arany ,_ ’s eziístk репы szolttak verettetni. -f
Felsö Bánya egyeheken kiviil az Illrtzaknakról`

és vashámorokról ‚ ’в‘‚]6 Asztali немцами“.

1‘61 nevezetes. -— Nagy Hároly детей Mezöyâros,

mellynek nagyèkessége Grófli'àrolyinak Olai ès

egyébl'ákkal’s virányokkal gyönyörüen diszeskedö

kertekkel kerltett fènyes Raslélyja,Piáristák` Hol

légyioma, és Gymnáziuma; Több Templomok; Var

megye , ès `l/'áros' Háza', Hönyvnyomtató Miihely ;

Карты)‘, Posta; es Sóház Piartza olly tágOS.

hogy más’sát nehezen találhatni. Heli, és Orszà

gos vâsárjai nevezetesek kivìil is sok gyönyöl".

ködtetö Tàrgydk ‘ ad'ják elô людей“, НЩбпё

sen: a’ Vaddisznós, Dàmvadas, ès Fatzános Вены‘. `

\
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T. H. Миши. Amatz. Angyalos. Арт’ Apát’za- ‚

falu. Apáti, 2. Ar, ¢2. Aranyos. Aranyus Med-V

gyes’. Atya. Avas. Bages. Bajf'alu. Balotafalu.

ŕ\Bárïl1áza. Bányalaposßányamizt. Bànyakirtz. Bar

lafalu.,Batiz. Béts,.2. Bellek. Bere. Bereg, z.

Berentze,2, Berend; Bervely. Ber‘zentze.BikÓ',

2. Bikszàd. Boldad ,‚ 2. Borhid. Вод-Ежик. Borzo`

va. Botpa'lád.'Bozonta. Börívely. Bujánh'ázmBti

sek. Csaholtz. Csanálos. Császári. Gaiam-killa@-l

geny. Csetse. Cseke. Csenger, 2. Czikl'ó.“Cso

maköz.' Danyád. Darah. Darnó. Darótz , 5.Den`

geleg. Derzs. Dob. Dohra. Dobravitza. Domahi

da Etsed. Etsenes. Egri. Entsents. Endred.Er

dôd. Esztró. Fabianháza. Farka'saezó. Feket'efalu.

Felsöfal\r.\ Feny. Ferntzeli, 2. Filep. Fölesd.

Fŕ‘ìlpösfFülesd.' (Западу. Garbótz.¿ Gebe.' Ge

he'rjeny. Getz. Gents. Geres. Gide (НМ/618. Gör

böd.' Gyarmat. Gyirótfalu. AGyöngy. Györkefalu“

,Györteleln `Gyulovez. 'Gyiigye.’ Gyiire, Gyiiriis.

Her'manszeg. Hidegkut. Hirip. Hòdász. Hódos. `

5. Homok. Homoród', 5. ‚нага. lklód. llk. 1110

ba. Iriny. Istvándi. “мы. Jank. Janosi,4 5.

.Jàrmi.Jósefháza. Hal.. нытамнмуьъш. Кар

1опу- llapnyiLHasod. He'gye. Hékes, 2,Homl.ód

Тай]. Hotsord. Bolts, 2. Komorzáriy. Horo’dJlO

‚ rogy. Höltse.'l{ömörö. Höröd. Hörtvelyes.~l‘lras

sÓ.‘Latzf`alu.Y Lázá‘ri.v Lekent’ze. Lenárdfalu. Lip*

PÓ'- Lßphágy. Lagos. Mada. Madarász. Magosli

get. lllajteny, 2.'Majtis.'Mánd."Matolts. Medes. 

-Medgyes, 2. Mé‘htelek. Merk. Mikola. Milota.>

Мишка‘!!! Mogyorós. Moînostor. наша;- yNa

mény‘ lïant'u. Nyegrefalu. Oláhtótfalu. yQmlgod.

(.)l‘oßzfa ù, 2- Oroszi. Ovari. `Oköritó. Ombök.
‘Ох’. Patza. Patzafa'lu. Palád, 3. Pál'falval‘. Pallag.

Papos. Parasznya. Pata'k~ Patóháza. Patyod. Pa

tyodek. Peleske , .2.’ /Peaeszle'gu Penyige. Pete.

Идёт)’, Petri. Petty'èn,v Piskarkos."l’ortsalma.

lÁ ›
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Póttelek. — Рнвимыей. Balma. Rápolt‘. В‘ет‘цеч

Bemetemezö. Rèszege. Bèztelek. Ritse.Rohod,

Bozály. Sàlyì. 'Sándorfalu,. 2. Sár Sârlxöz. SL»

lxárló, 2. Sima. Sonkád. SiirgyefalmSzadmSza..

Lasz. Szàllxa. Szalmad. Szamostelelr. Szaniszló.

‘Szárazberel«.`5zaszàr. Szelwres, 2. Szénfalu.

Szentjánus. Szentmàrton. Szentmárlo'nlßa. Szent.

mìhály. S'zentmilllós. Szinyèrvárallya. Szokond ,

~gfSzopor, 2. Talfpa. Tatárfalva. Terebes, 2.

ATet-em. 'l'ere'mel. Тегер, Tisztaberelí. Tomárfy.

~ .-'C О_)-'~ 505.y

TÖlséS. ‘Гшъуод. тййчёдо‘пуа.‚ Tyuhod. «Ujfal.u, l

Д. ПНЬЬ, Q. Ujvàros. “вида. Valaß-Válaszm,`_Vámfalu. Vasvàri, Veresmarì. 'Vetéb Vezéndf. ` y l

Vilka. Езда. Zsadány- Zsarolàny.

T. H. Fèlsêges HirèxlyìV l'êama‘l‘a. Szatmári. f

Píispöh ès Bàptâlan. 61‘6_[ I'u'lrolyi. G). Темы, В.

Veselènyi.G. Szirmay. G. Erdödy. G. Haller`

G. Barlfoe‘zy. G. Bànß. G..Andrásy.-B.Hmiyady;

Nagy Bányai Minorital.’ Fllas'troma. Bányászi.

Hivatal. Csell. Hornis. Vey. B'agosy. Szuhànyi._ ì

ÓtvömflCsêry. Hováts. Gás’pâr. Bedey.` Rállay.l

Наташу. Hende. Földy. Szombatfalyy. ¿Vègh.,

Ilosvay. Domahidy. Zanathy’. Linpuer. ~Balásy.`

Tolnay._T'el\ey. Betsky. Illlód'y. Schullexf. 201;
l l tán. Satán. Hagara. Lövey. Jas'zt'rabszky. B.V_é..,

csey. Suflyok. Vqnlsa'y. Otliln, Ajlay. Lohy. Pécsy.“

I Szlojläa. Hlohusitzhy. G. Degenfeld. Irinyi._In~

‘f hey. Бах-‘ту. N.y Bánya. Y. SzathmárlV.' lß‘elsö.l

Bànye Váx‘osa. . ‚. - . .

Szepesudrmegye, fnellyvet Sáros', Aballj 1»
Torna, Gömör', Lipló - Vármegyêkl, l«les Gyàllitzia.

Reritnek körill, Hazànlsnalc ‘саун’. ЬавгпозаЬЬ ,

és l/.ie`sebh rèsze: rt ennelk `hegy'ei legmagasabba'k, ’s fenyöhkellkïegzöldellöbbek lèvèn , ,àl

mélkodásra hozzâh .al alólok felnèzö Embert,>

az hideg lévègövel pedigaratáskox" is megde-` ‚
i vxlleregtetih.; még is маты) viràgol‘V illatoznali,

f
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f nzoń hegyçk’ aliában. Bort ugyan oem hoz ezen

hidegföld; buzát isigen Мечети, а’ rozszsal

egyíitt: de а” здбгвайпаюз monks, e'îstrágyàzás

utànn’ árpát, ès zahot böven; még hövebben a'

hajdinát, krumplit, lentsèt, borsót; le'gböve‘b.

ben рейд; a' szép lent, ugy bogy tò'bb Rözsè

войне!‘ ez le'gyen gazdaságòknak днище: mint

bogy sok Paraszl hàzak eszlendönhént szép oye

rçsèget vesznek'a' lenböl, és vászonból. Ama'

` hires Tálrának köszikláji köztt is а’ nagy maf

gasságo'n Bevezetes plántáhat tala'lhàtni: „дует

raihból pedig ezen irtoztató hegyelme'k lemèr

dek kinlsel'àshatni. A` nagy erdösègben', kivàlt

a' szálos fenyveselgben böven a' fa: azéri a’ sok

Báoyák, Húláls, Hámorok ne-mszenvedhetnek rö

4 ‘шведы. Bèzbányáji egész Európábap legada#

Iliozsób'balk, mellyekben ezíist is .talà'ltatilh Vas

Ъ61_йв‚ _Gömörvármegye utànn,_ legazdagabb.

Találtatilc márványkö is , Hristály ‚- Jaspis , Gra
nàt,Al«át, Ralcedon; és а’ Hárpàt’ aljàml tuffa.

Lovakevés, és apró; szarvasmarhája sem SOLI

de ts‘icatehenei höven te'jedzenels. А’ Juhtańás

le'gnagyobb divatiáhan vagyon; és ‘зайца igen

jó izíi. A’ sel-tés itt èppen nem diszlik: hanem a'

r‘n'agy erdöségekben bövséggel vagyon a" nyull,

Ozhiúz ‚ furkas, мёда; a’ Tán'án sok a' vadlœtso

he ‚ zßrna , medve, murmutér, és havasi sas.

Шуба‘ legiobb ьаььы bôvellœd'nek, mellyel.V

köztt nevezelesek ezek: Hex-mid, Donajeiz, 651

nitz, Poprád., melly legnagyobb, és ez az egy

Magyar Folyó megylii èszakra az Отцы‘, ’9

а’ Visztulával a' Baltikum Tehgerbe szakad ‚он!

mutatván a' Magyaroknak ц észahi hereskedésre.

Van e' Nemes Vármegyének több savaoyu viz

kfor‘rása is, és orvosló Ferdöje. Tavai a’Kárpát'

telejèn Vollyanok, mellyeliet mind megas helyhez

Мишей,’ mind melységek', mind lsíilömbféle 625.
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neik „называть. lNg'epe nagyohh reszent 'l‘óth

nyelven, de a’ nétn'eten is sok Вены; a' Fö Ne

' `«mesekén kiviil a’ borral, es ygyoltstsal szamtalan

kereskedök pedig a’ Haza’Nyelven is j_ólbeszel- _

Í nek, söt Tudósaik пер Magyar Hiïnyveliet -ir

nak.' A' Fö lspanysag lOrökös a’ M. G‘. Csaky,

hires Familianal: reszent pedig а.’ _Szepesi, re

szént a` Bosnyai Píispöksègben vagyqn.  Lòtse

egy gömbölyii dombon szep fekvessel epiiltt Sza

bad Kiralyi Város. Fö Helye e' Nemes Verme--4

gyenek, a`_holtartja Gyîileseif , '.Èkesseg’ei pe

dig ezen Városnak a' szép, nagy, negyszegletii

’ Piartza, 's ennek kellö közepen {Заем Jakab'

roppaht Temploma, igen jeles, es nagy Orgo-I

- naval, a' Varmegye’ ekes Haze.; а‘ -Varos’, esÍ

Turzó' emlékezetes Наша; a'Praemonstr-atenzisek’

t’anilasaval virágzó Gymnazium; a’ Бош/1111113’

.Epiilete ; az Agostavallasuak' Temploma , es Os..

Война; ket Nyomtatómiihely; yszep ‘gyiimöltsös

kerlekyjeles llöbanya. Nevezetes a’ saft-any, .’s

borsó termesztése , es a' mehsetie. Gazdagitja pe

dig e.’ Var-ost az_ 6 nagy hatarja, es h'at Faßja.

_ Hesmark Szabad Kiralyi Város a' Poprad-mel

lett a’ Tatrára v_aló gyönyŕîrii ki,latassal.,_ hoszszu

utszakkal ,jeles Epiiletekkelr, viragzó Luth. Ly

.ceummalg Tökölinek regi Varaval; szép Város

ha'zaval ekeskedven, buszon negyFestövel gyara

pul. Eleven, es hasznos az ö kereskedese vá

szonnal‘, es borral: ez a’ Lengyelekhez:l amaz

leginkabb Debretzenbe vitetik. -Igló az ezen

Varmegyeben feltvö ‘tizenhat'Varosai köztt a'

Szent Roronanak elsö: melly Varosolc fiiggetle

nek leven a’ N. Vármegyetöl,a’Polgaridolgok

ban a’ Felseges liiralyi Helytartó Tanátstól; а‘

Gfazdasagbeliekben a’ Feláges K. Ud. Батай

tól l‘íiggenek'ya’ T_örvenyesekben ринг а‘ Vá- _,

rosi Tanatstól az ugy nevezett Szepesi Gróf, s’

À
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Ад‘тйпйвигёюх" _igazgatasa alatt a’ kinek Там;

gató Szeke itt Igló Városahan vagyon: a’ hon
net vegre ~_a’ Riralyi Tabl'ára szallittatn'ak ia’ '

'I_‘ö’rvenyes Ugyek. Ezen Város’ fekvése a’ Her

nàdfoiyó mellett kelleinetes, es igen~ gyönyörii

kilatással a’ magas Tatrára, hoszszu'es sz'eies

utszajat »két'mellek utszaja gyarapitjaÍEkessegè».

re vannak‘a’ Ratholikusok', es Agostavallasuaii’

nagy, es szép Templomaik , több jeles . ёрШе"

‚ `tekkel. Szarnos Lakosai sok jó vasznot Részíte.

nek; .ian Stobta banyajokban sok rezet asnak.l

'Az egesz Varmegyehen legjobb vasa vagyon:`

~lanra mutogat.

Papiros , es más negyi'ele тайна; _liet'Höbanyz'h‘

ja, ’s derek Ferdöje , es Mèlitartása.; S‘zom'ol.

nok a’ Gölnitz folyó'me-'llett Nepes, es az ô

Bezbanyajarói, gálitzvizeröl; sok rez olvasztó

liementz'éjiröl ,- es hamorairól ., az S. betiívei игу

zett Rezpenzveresröl, ’s a” Banyasz ’lgazgatas'

Szekeröl nevezetes Banya-Vàros.  Szepesvar

most tsak a’ угёгтеёуе3 nevezèsevel jeleskedik es
azláltalelieneben levò hegyen ragyogó Piispö

ki Íiastelyra’, ’s aletta helyhedet_t Nemes Hapla

>'I'. H. Abrahanifalva. Almas. Arnoldfalva.

ßahina.l Baldútz. Bányaremete. Batizfaiva. Be

harótz. Be'lauáros. ’ Belai'alu. Betlenfalva. Bi

harfalva. Brutótz. Buglótz. Busótz. Csarnagura.

Csentsils. ì,(lsepani'alva. Cseszanfalva. Csötörtök

hely.- DanisótLDolyán, Doman,Donnerzd, Dra.l

‘вы; Dubrava. Duránd. Durtsin. Dvoretz. Fai

ltó. Fa‘rkasfalva. Fel/ía.' Ferentzfalva. Filik. Fol
_marr._Folvari4. Forhasz. Forherk.’ Frankova, 2.

Fridman. Ganótz, ,2. Garad. Gebelfalva.Gerlag~

falvafGibei. Glnlmó. (Магда. Golimberk.'Göl

‚ ~---'3 _ _ _

A’ Hülömbözö, nyomtatás ielenti, hogy Horonai

Városa.

_ l

f
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nitz. Gör'gö, Сим. Granastó. Gren'itz. Надым

falva, Haligótz. Handlova. Hanusl'alva.Haraltólz.

Har'anadg. Haraszt HarikÓtz.Helŕnanótz. Hintx‘ótz.
Hobgard. .H0lomnitz. Horka. Hotl‘tótz. AHoszo»

letz. Hum. Hunyfalva Jezerzkö. .lóseffalva. ll
i. lésfalva. lmregfalvà. Istvánfalva, Jakabjámlam

nik. Jankal'alva. Janótz. 'Járemb. Jekelfalva. Jur

êov.> l‘làtze._ Ratz-ving. .liá'tsl'alm ‘Имам. ’_Наш]оп

ka.v ‘Káposztafalva Haltung. 'Heresztfalvm Hisótz. ‘

Hluknó.nlîniesen. Hojsó. Rolfs. Holenótz. Homa

rótz. liontsán. Hopaszpatak. Horo'tnok. нате

1уез.‚ Hövesfjalva.. Hravján. Hrenibach. H'rentzelèv

ka. Brig. Hronpach'.' Rubel.. Hnrimán. Labs , Q~

basant... Lmkófalva.' Landal.. Leb.. Leann...

’ Lnjbltz. Lengvárd. Leszkófalva.L`eszna,2.Lesz

"На. Letány. Lenkótz. Lipnik. «Litlanç'» Litma-`

nova. Lomnitz ', A2. Lomnitza. ALublo'.'Lutska ,‘ »2.

Lntsivna. Majorka. Maldui‘,..`Max-gitfalv`a. Mar'

fkusfalva: jwatejotz'. 'Màtyásfalval Medzibrod.

Mengus‘falva. ./Wenyháfd. lVlihàlyfalva. Miklos

falv-a. Millenpak. Mindszent. ‘Мадам. Nemésán. О:
vd'orin. Ul`alu_ 010521.ЧЬЗУПЪОПУМНЩ.О1уа2п6.

Omaior. Ordzován. Orlovelz. Osztürnya. Pau-

Ню. Petrótz. Pfkótz. Pilk/Ó. Podolîn. Podprótz.

Polyánka. Polyanòtz. Pongráizfalva. Popi-dd.

Porats. `PovlánJ Prakend.,Primóti; Radiskó‘.Bau

vsenbach. Memenye Bem’ete. перца. Bepiskó.

Biknó. Hikvá-ld ‚ 2. Bilyova. ,BisótzQ Rókns. Bos

kótz. Buzpak, 2. HuzkinótLSmizány. Stelpak.

Stolla- Stóisz.v Stratsenahnça. Strászka. Sulyin.

Suvanya, y2.‘ Svabó'tz. Svedler.y Szádeli. Szakótz, ——

Szalól(a 2.*Szaszvásár.Szentan'drás.Szentgyörgy.

Задай/Ева; Szilovka. Szlove'nka , Q_. SzombatÍw/y

Szomotnokihuta. Stra'zsa. `Szulm. Tamásfalva.

‘Teplitskm Teplitz. Tersztin. Toportz.- Tortska.

Tótí’aln, Trìbs. Tsavnìlc. UjlublóLUlotza. Чад-еп

driiszel. í’a'rallya, Velbak. 'Viborna. Vidernik.

In
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VikartótL‘Vilkótz. Vitkótz. Vojkótz. Идти-653.

ишдамимша. Zavodje. Zar. Zsakótz. ищи.

F. U. Apostoli Szent Korona. Felseges' Hi

l‘ályi Hama'ra. SzepesirPiispök, es Raptalamlie

ligyiói Штаны‘. Tudományi Kintstàr. G. Csá
ky., B. Palotsny. B. Splényi. G. Andrásy. Sze- i

рай Gróf. Olaszi Templom. Márja'sy. Быт/Дай‘

nyi. Gö rgey. Szentiványi. Fajgel. Наша‘. Mertz.

Glósz. Töke. Viland. Dobay. Okolitsànyi. Ujhá.

zy. Petrótzy. Almâ’syJekelfalusi. Budaházy. Ko

rotnoky. Dravetzk'y. Вещи/Ему. Hubinyi. Ma

tyasovszky. Mudrá-nyi. Szakmáry. Banó. Gundel

fing’er. Bartzay. Szirmay. ~Lötae Városa. Res

márk V. Igló V. ' ‘

Temesvármegye. V_Rörbefogva Torontàl,

.Csanâd, Arad, Hrassd-Vármegyéktöl, es az

Oláh .‚ ’s Nemet llliri Reg'ementek’ Videkeitöl,

igen kies, es termékeny földet ‘17од"1а1‚ц3у1уо5уь I

' keves :nunka utánn mindenfele gabonáuak ja'vàt t

höven megtermi; ugy hort, dohányt, lent, ken

`dert, festö Щиты, riská'sát, es gyíimöltsöt.

Szarvas marháia ugyan n‘em tzimeres. de sok;

yalamìnt а" j_uh, es sertés: szinte ugy liegyes

reszeiben а’ Vad ;v F'olyójiban. a’ hal; штат-ай

han a’ vizi ‘падать; nagy soltasàggal tenyesz-~

nek. Valam‘int egyikI részehen faja eleg; ugy az

a’Inélkii'l sziikölködö másik reszeben kipótolia

azt a' tui-fa. A’ Selyembogár tenyészes, es Meh

-tartás is divatjábanßvagyon. yNagyohh Folyóji:

_ Max-os , Béga, Temes , Raras. Hires az Aliboná

ri motsária, melly az ö nagyra terjedésével sok

basznos földtöl megfosztja ezen ‘Nemes Verme-_.

yet; ’s levegöietis egességteleniti. Méltó azt

ígtenemlékezethe hozni: hogy az egesz тетей

I/jdek', melly Aa’ Maroatól‘a' Ванда; es a'TiSZ

¿t ól ОШ!‘2 eá Erdèly (Эх-315513 terjed , a’Török

bäh itten két szàz esztendeig tat-’tó kajtorkodá

f

Í
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a5 alla]` szò-'rnyen elpusztiualo'tt: mî'nekhlánna °
edi ‘a’ 'l’örök innèt Ifiiverettetett'l Banát neve'. '

P Ё ` ‚ ‚ l . ’ .\
zeltel Baiona hol-many ala rendeltetelt. Hanem

\ Ditsö Hiràlynènk, Mária Theresia, ezer hét szá‘z l779- B»

hetven lsilenfzediky eszlendöben hét Hatàròrzö

ßegemenlnek а’ Dunamellekèt meghagyvàn, a’ ’

’ töhbi ŕéàzt G. .Niizliy Kristof, ès G. Zichy Fe.

тем: hans мышцам áhal az Ország’ Hor

mányja alà Várme'gyékre , ugymint : Temes, То

ronta'l ‚ ès [irásaó -Vârmegyékre Oelz'foita.I Mint.

hogy а’ Baiona `Kormány alatt idegen Ha'tona- '

едем“ ГОЗЬИМОЦ; - ogy- Nèpesedéseis Idegegelf..

hel gyarapodott; söt а; uj Yármegyèhet is azok.

'hal -helle gyaraärilani’. Aie-rt annak aiokban (Шу

Ьечевеп az ere eti Magyaçoli. Ezelien kivíilte

hät ezen 'I‘emesvárme'gyélien azö nyelvelwe nèz- '

ve laknak VOláholx, Bolgârolv,„Németek , Fran- .

.tzìál\,_ Olaszokŕámb'ar mind Magyar готы-ой

1ё5уеце1ь Mivelhogy _elèinlen а’ feleu, hogy

szabadok voltak az adótól, mèg‘ segedelmet is

Марий a.' Hii‘ályi Hintstárhól; szèp Helysègeket

èpitettek: és a’ Csanádi; a’fNemegyesiil‘ueh pe.

dig а’ Temesvári, és Versetzi Piispöl‘sèghez tar. ‚

0 toznaln  Temesvár , mellynek Nevével НЕЕ-16".

hözxetödik e" Nemes меду‘: .‚ Valóban szèpïlii.

rályì Vá'r`os, ès Nagy Erössèg, egyenes. széles

Нимфа], az Èpitömesterség gzerènlê ültt egy

forma` na‘gy házakkal a’ Béga ‘vìze me lett., Di- -

mi: A’ Csanádi Ráptalannak МИН ,és belöl rit..

ka szèp‘ségii Temploma; `a’ Görög Píispöl‘i'l‘em.

plorn; a' gyönyöriien êpültl Synagó'ga gama’ Dia..

‘Чайная Hadászoak, HunyadyJànosnalc, roppani

Vara ;a’ Váxjmegye’ маты-дед nagy Hàza :, a’ Csaná

_ di‘Piispöli’ éhes Lakvńra; а` НадйБогшёпу‘НйМ,

а’ Piáristáli’ Gymnáziuma, Misericordiánusok Ша

stroma'; Имена, és Polgári Ispolàly :, alz ìtleni Ra»

mara Hormányozás' Hàza j пер, és пиву Fegyver

.w _‚....
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ház :, több ńagy Bazárnyáh, Камышин‘ , ênMináÉ;

’ a’ Görög Píispöltnelx, és ВЫ: Magisträtusnah Há

za. Emlékezet'es а’ Polgàrság' Berçshedése, ’s

hét szabàdalmas Heresltedö 'l`éusasága.'Ver

18Ч" Е‘ setz~ ezel-«nyoltz száz tizenhetedi-hhen Sznhad Hi

' rályi Város'sá lett. Laltheiye egy nemegyesült

выезд Píispölmek; ’s ezen Hitíièknèloßeàl. Os

holàjàval'ldiszpskedik. `Selye|’n, `bbr,`ès riskása

termesztéssel gyarapodik. . .. ’

T. H. Alleos. Angyallmt. Bab'sa( Bahóvár.'

Baràthàz. Baritza. Bázos. Betslterek. Belentz.

Belotinlz. ветвей. Веге‘Мпла. Berény. ’ Bel-eli.
szó.' Bessan’ova. Bezdih. Birda,~Blasova. Blumen:

thal. Bogda. Breszt. Breztovátz. Buchbe‘gl ‘Вы’

g ' (Наш. ¢Bul‘xovetbßutyin.Bmnád. B’uzias. Сзади.

Csàkova. Csépa. Cserès. Cserna. Csernegybàz.

Csernia. Cserniàs. DaruvárQDenta. Désánfnlva.

Detta. 'Dorg'os.Dragojestrßragsina..Duboz Ese

rits. Fábriha. Fèlegyhàz. Ferend'ia. Fibis.,Eil«a.

táxn‘Finlalt. Folia. FiisltuL‘Gáj», Q. Банан. Ger

tenyest. Gilàd. Giroda.v Graifental. lGùresdia.

Gyarmat. Gyermàn GyíirolfnHernàltova. Hideg‘

kut. Hidas. 'Hódosnl Hoszszuszó. Ildoda мы.

Hódony. Jabulta. даны/а. Ibèd._ Jeszvény. 3630г

vávosm‘liádàr. найма. Нёгйпу.‘Каэ1ё|у Hakes.

Helm'jáhfHeppet'. Hernyètsa. ReszéntLRétfèLIie

‘ v'eres, Q. Hisdia. Hisoda. 'H'iázetó Hopótyar. HÖ

rçigshóf. Hövesd. Hrivobora. “пай-12 Huszitze.

Labasintz. Latzunàs. LangeńfeliLibIińg. Юры.

Lippi?.` Luka., Lultaretz. Magyarszäkos. маты.

Markovetz. Medvés'. Mesitz.l Mihala. Monosfor.
IVióx'itzf-öld. Mos'nitz. Munár. Mgrány!I Nagyfalu.

Nàdas, 2. Nitzltifalva. Obàd. Ofra. Ohaba. О
‚тог. Opati-t'za. Ortzifalva. Pamyova.l Parátz. Pát.`

Вот. Paolis. Perltoszova. Perg-guia. Pt'atermán.

Petirs. Petris. Pètrovazelló. Pisltie. -Podpox-lány.

' выпад. nafaj. Ral'.evit`z..1ìak0vilza.. Rèbenherg.
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Bekás , Ilemete. Ве11зш’а.’$ё311:$ё1)е1у‚ Sern

lok, 2. rSippet.4 Sósdia. Szabadi Száderlak.Sza ‘

kalhaz. lSzepl'alva. Szetsán. Szegental. ' Székàs.

Székesun‘ázentandras. Szentgyörgy. Szentmihály.

Szentmiklós.l Szentpéter. Szila's. Szinyerszeg.

'Szirbova. _Szisztar‘ovetb Szkula'. Szoltitza.f Зате

-dist'ye , 2. Sztamora. Sztantsova. Szusztra. Thess'.

yTopolovetz, Q. 'l'ormás. rI‘raunau.''I‘t'irökszákos.

Ujfalu. Ujlak. Unip. Utvin. Varadja. Varjas. Va.

tina. Vinga. Vizma. Vojtek. Vojvodintz. Vukova.

Zábrany. Zsadany. Zsam, ‘2. Vlaikovetz.. . —

’ F.‘U. Felseges Hira'lyi HamaraÍH. Metter

nich. H. Sehvartzenberg. G. Althán. G. Szaurau.

G. Szapary. B. LoprestLG' Vojkfy.B. Prónay. B.

Vitezvari Simonyi. Höszegi. Sandor. Pigeti.
везёт. llonrâd. Lovász. Andrasovits. Bieletzky. i

Landerer. Skolonits. Baikevits, NeYeryPotyon

_ dy. lzdentzy. Bezdi Hlastrom. l'iászonyi. Vörŕ‘rs.

Atzel. Szebenyi. Szentgyörgyi. lialugyerek. Latz

kovits. Lavtsánszky. Gusztinyi. Bideskuti. Hla.

nitzay. Balas. Plavsitz. Oszt'oits. Hulten-er. Pós-l

fay. Hojts. Bajor. Badványi. Tormasy.' Szantó.
Szilágyi. Bolm. Paphazy. iiöiller. Помогите.

Verga. Lov-rentsits. Feiner. Sina. Gaszner. Be

' dekovits. Horbuly.

Tolńavármegye, liözbevetettvén Pest, Ba

ranya, Somogy, Veszprim ‚ és Feje'rvármegye-'

töl, szep, es lìasznos terl'öldön helyheztetödika'

Duna mellett, a' hegyseg Va' rónasagot kiesen

felvaltvan. Böven termi a’ )"ó gabonat: egyeb

vetemeny is igen diszlik benne. Bora is bövse

ges, es kellemetes. Gyiimöltse «sok fele., es jó

izií. Dohanyfelette sok termesztetik itten, »ugy

bogy az Abaltó , уеду Dírektzio, kenye „нём

batarazza meg az arrat: mög is azert tsak Tol

na köriil kifizet'esztendönkent nyoltzvan ezer

foriutot. A’ temerdek sok makkos'erdök'ben szam

' \ ‚ Q ‚
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talan sertes hizl-altatik. A’ sok Méneselthen Где!

te nagy szamŕaV tenyésznek a’jobbnál jobh, es

szebbnél szebh Жопа!“ summa.. igen nyerese

ges. Szarvas marhaja sem lteves ha'sznot hajt.

Dunaia, es Sz‘árvize olly igen balas, .hogyl'a'

' _ halaszathól tamentalan sok Ember elélhet. Föld

var, es Tolna'lcörül Лев-пшеницы),чйгаЬаНвм

tok vannak. _Selyem iis _sok termesztetik. Nepe

johhara Hazai nyeivii, a’ Petsi Piispök alatt. 4

Tolna a’ Duna mellett _hajdanv Bîraiyi , most Me

zövaros, ’s az ö Nevevel diszeskedik e’ Nemes

_ Varmegye valóhan Magyarosan._E` Гей". ekesiti

ezen Varost ket Szentegyhaz; az Urasàgnakszep

Bastelyja; es _Postahaz. ~ Szekszard Mezöváros

I. Bela liiráiytól nyerte az ö Nevet, midön it~~

ten Apaturságot allitott vala' fel a’ Benediktinu

soknak, a’kinek holt Tetemei is itt nyugosznak.

Az idö most‘ohasaga elemesztette ugyan ezen ne

’ vezetes Apátursagot: de a’ benne lévö ket Tetn- '

plom , es a’ Vármegye` szép Haza, Posta biva

“На! egyiitt, 'nagy diszt ad ezen. nepes Mezöva»`

rosnak; hiresíti .pedig‘a’ Hazan kiviilîs azö igen

keilemetes veres bora._ ` __ _ _ ’ .

Т. H. Agard. Agrad. мышца. Alapsa. Almas.

Apar. Apati, 2. Bakk.ßa'~latintza. Batta. Бананы“

Bet'ze. Bedeg. Beható-.lBeltL Beletska. Bellatz.

Bentzeerdei'e. BersBereny. Beritó. Bezzeg. Bi

Шла; Billed. Birod. Bonyhad. Borj‘ad. Böltske.

 Börsöny. Csala. Csampa. Cserned. Czikó. Czil.

' _Csihrák._Cseteny. Csitsó. Csikó. Csoliafô. Csur~

ga. Dade. Dalmandjbe‘c.. Dit.. Dombóvá. D...

. tog, 2. Война.‘ D'öbrö öz, Döbrönte. Dömör

Карп. Dus.‘Ebes. Egreg. Egres, Eledény. ЕЩ

Maná.. Erteny. Farid. Farkasvöigye.. Feihágó.

Fornad. Fóti, Földes. Föidvar. Furkó. {Штат}.

Gehiir. Gerenyas. Gerjény. Gónozd.Görhö. Gra

hóitz. Сада. Gubareli. Gyñpa. Gyant. Gyönk. буб

ГС.
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re.` Györköny. Gyula. Hada. Hagy. Hant. Hartz.

Веды. Henye. Hentse. HertLHidegkut, 2. Hid

f вуз. Hidvég. Högyêsz. Horhifdava. igaz. Ino
ka. lreg.'A Izrnèny. Janya. Juhé.. кант, 2. Haj

mad. liakaSd. Halasznó. I‘lánya.A Карты. Hápol..

lia. Her. нет.‘ Betty. Iligyóhát. Hozmànd. Eo

tsola. Rokovits. Ronda. Hónyi. Hosba. _ Hoiìàtsi.

`liiitsög'e. Höllid. Выезд. Bömlöd. Hömötse'ny.

Rövesd. Hurd. Ladomány. Lajvér. Lápal‘ö. Leány

vár. Lázi. Lengyel. Lenke.l ‚Берега. Luztik. Ma

dotsa. Májos. Majta. Malotsa. Mányok, _2, Mar..

tintza. Maza. Medina. Medgyes. Méhes. Melle..

nyes. Míklósvár. Miszla..Morágy. Mg'itsc'elfyî M'ös.

Mutsfa. Mutsi. Marga. Mut. Nak. Nana, 2. Né

щей. N9sztány. Nyári. _Nyèk, яд Odány.__()d05.

ján. Okrád. Они-е. Ozora. Otsény. Otkény.

Paks. Palánk. Pâlfa. Papd. Pári. Patlon. Pelátz.

Pély. Pereknu. Pilis. Pintzehely., Pogándí. Ве

ьш. lRegel. Sárosd. Semtse. Simontornya. Вы.

baton. видам. Szakál. ‘Szaktsx Szálka Szántód.

Szárazd. Szarkavár. Szarvasd. Székely , 2~ Зима".

dràs. Szentgál. Szentgyörgy. Szenllörint'z. Szent

maria. Szentmárton. Szokoly. Tabod. Tamási.

Tápé. Tárkány. Tava. Tengelitz.'l'engöd.'l'evel.

‘Рапида, 2. _'I‘sötske, `'I'iiske. (ЛИ/ай. Ukrágy.

Uzd. Vám. Várallya. Váràsd,Y ‘Мг-дать. Várang'.

‘давал. Vejke, 2. Vejte.Záv0d.Zbiskórév.Zom

|ba. Zöltske. Zeremlye. ‘ ‘ `

v F. U.' Felsèges liírályi llamara. H. Ester.

házy. Pétsi Рйзрбй9 es liáptalan. Veszprimi Piis.

pök, Religyiói'Ilintstár'-, Tudományi Hintster,

Pesti .Universitás. Ciszlereita Szerzet. Bètsi The

resián Akademia. G. Zichy. G. Aponyi. G. Fe..

vstetits. G..Viczay. B. Rudnyánszky. G. Batthyá.

ni. G. Györi. G. Amad'e~ Cserneky. Petrovszky.

Hlegel. Pertzel. Rajdatsy. Darótzy. .leszenszky,

Döry. Lengyel‘. Csefalvay. Henesey. Bezeredy.

Magyar-0h esme'rete. Ii k

L

"Ч.
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‚ Hiemer. Horvát. Perneszy. Visolyi. Hiss. Hajós.

Lövey. Gindly. Csapó. Bosthy. Cseh. Bene. Megya

ry. Sandor. Eperjesy. Nemes Nevendekseg

Tornauármegye', Hörnyèkeztetvén Abauj,

Borsofl , Gömör, és Szepes  Vármegyektökmin

den Vármegyeink köztt legkissehb földön fek

szik, ez is többnyire hegyes: terem mindazàl

tal mind bora , mind gabonája ,_ gyiimöltse pe

dig, ШИН szilvája igen böven. Marhat, föld'je'

mennyisegèhez kepest , sokat nevel. ‘Diszlik a'

julltenyè‘sztetes; ser'tes sok hizik a' nagy tölfa

erdejilyeri. lHalaszatja ,l ’s 'vadászatja `is. elegendö

Folyóji köztt nevezetesek ezek: БОШ/а, Torna ,'

Szàr, es Tsermolya. Töbh nevezetes harlangjai

között leghiresebb a’ Szádelöi. Negy Hámorjà

han jó vas keszíttetik, Vagyon Röbànyáj‘a is :

Yszámoa pedig а’ Fürèszmalma. Népeben kevés

а; idegen nyelvíi':l ’s a’ Rosnyai, és Munkátsi.
- ’ Piispökök’ i gondviselese alatt gyakorolja idves

áege" munkáját меаё‘нёп‘о'за1 Torna, mellynek

Neva/.1 jeleshedil.. а’ Надым ш теща шеи,

szép helyheztetésèvel kedvet ad a’ Nem es Vär

megye’ Gyiilesènek, >mellynek Hâzával, es Gróf
Beglevits Hastelyiával jelesen diszeskedik. Van

Posztófabrika‘ja , Ves jóVásàrok esnek henne.

T'. H. Áj.'Almás. Ardó, 2. Barakony.`Bar

ka. Betskehaza Bodóka.Borzova`. Berenk.Der

nö. Dohódel. Domolóháza. Egerszög. "Falutskm

F'eketefiiz. Gf'irgö. Hár'skut. Hidveg. Horváthi.

J'nblnn/tza. .lds-aff). Rapolna. Hisfalu , 2. 110111511

thi. Hnvàtgi ,112" Hóvältsvágàs. Hörtvelyesìiöszeg.

Lazi. Lenke.‘Líppa. Lisinakut. Lntska.Lófejfor

ras. Medgye's. Mehész, Méneske Mile. Nádaska.

РеНшра1 Ре!г1.Р0зп-уё1‹и!. Bàkó. RongyOSkut.

Szà‘delö. Szátlvár Szentandrás. Szentanna.SZeny

Szilas. Sïzilitze. Szin. Szögliget. Teresztenye» Ud

~ T.

‘n.4
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vamo-l.. Uji'alu. Varbólz. Vendéghi. Vetseriyliut.

Zsarnó. ‚
F. U.l Her Eszlerháziy. G. Heglevits, G, С“. `

ky. G. Gyulay. G. Andrásy. Aszalay. H0156, Hom.

‚ jálhy. Líikö. Tomka. Fáy. Lántzos. lîagályif Szá

nyi. Fejg'el. Jalcabfalvày. Lévay. Zsarnay

TorQńtriú/ármegye , határoztatvá'n Báts’

Cson‘grá‘d, Csawnád , Arad, Temes - vármegyél.

kel', ’s a' Némel Illiri ‚ és a’'I:s.'=1j|<á\sol.'Vidèlié

vel, `@gy áldou földön terjeszl‘edils: mer-l a’ ga.

honának minden ner'ne, kivált, a’ mi Iégberse

sebb, a’ buzának javal igen böven terem itt; és

annyi riskása, hogy azzal majd egèsz Magyar

Országot kielégiti. Dohány is,melly nagypnbe

tses , böségesen tiermesztetik, föl‘épp az „еды:

Magyarol( àlt‘al , 1111‘ jobban tudnals hozzâ, mint

egyebelc. A’ bor’ lermesztés.serh mulasztatib. el.

A’ lovahat, és пап/811 таг11ё11а1 1етёгс1е11 ‘ мог

111111Ьап láthatod itten a' `szép légelöliön, noha,

ezekért so-kat ñzet ‘11` Földes Uralmak a" Parugzl

ság: minlhogy enn~ek а’ házán, ’s ehez adou het

holdföldön hivíil,`mellyehet lulajdonnl bir,sem.

mi igeza sinlàen a’ legelöllöz. Annál- több sea

regg-e1 járnak tehät, azon zsiros legelölxön а’

Fame. Uralmaz. marhájn.,.ésjuhail.. Azmeszái- —

1011 Rálzol'., Olálaok, Németelc., és Frantziák

többnyire mèg most is Íi'degen Nyelveldiel ès er

költsöklfel .élnelß A' Hatholilmsoh а` Csanádi; a’

nemegyesíilltek-a` Ten'ws'véiri,l és' Verse‘tzi Pií‘s

_ 1161161111611 tartoznak. Foly’óvizei av` Tisza, Mares,

Aranha, Беда’, ès Temes lèvén, а’ halból sem

látnah sz'iikséget -Torontálvárnalc a’Nevét tsah

a’ Megyèje tarlja Гена ~« Nagz‘y Betslierek a’Bé

ga mellett szèp, és Népes Mezö`várnsa fö rliszèt

veszi a' Vármegye’ Házálól, és az itten tarlatni

szohott gyíilèseilöl :, ismés а‘ $е1уеш’ 1епуёзгёз

löl, és ama’ hoszszu magas hidlól ‚ melly а’Ве

. Y „Mk2
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ga’ tsatornàján "спеши. -f Nagy Szentmildós u

Aranka танец gazdag határon G. Nakó Багда

ságbéli lntèzetèvel, ès szèp haszno's Hertjèvel

örvendezteti az Erobert, ’s ingerli i' fogavnatos

юноши-а.

T. H. Albertmezö. Aradàtz. Basahìd. Bêba ‚

2. Betse. Beodra.- Besepyö, 2' Biànlak. Billètt.

В01с1а. Badólta. Bogáros. Bólta. Boldun, ‘Botsàn

Bozitova. Buzsák. CsanácLQ. Светы. Csávos. Cz\er.

nabora. Сигма’. Csebza. Csenej. C9eztere`g.Csó~

kàs. Самов- Dédenszeg. Dészha. Despotovátz.

Devetàk. Dinnyés. Dolvodia. Dugószella. Etslta.

Egres. Elemèr. Fèny. Frányova. Gád. Gaj, Q.

Glogon. Gotlób. Grabátz. Grinda. Gyala. Gyér.

Gyertyános. Galà‘d. Gyíilvész. Haráts. Hajdusitz

ha. Hajfeld. Hegyes. Hettin. Idvornalt. Ivánda.

Jankahid. дым, 2. Jósefova. Hának. Байта.

Hatalinfalva. Renderes. Kétsa. Heresztur. Hisbets.

дек-ей. Hisoroszin. Hikinda, 2. Hlárafalva. Hlári.

Riek. Киев. Homlós, 2.Kotsovát. Hrivobara.[~’.u

mánd. Ladány. Létz ‚ 2. Lovrin. Macedonia. Ma

gyarittebe. Malimegya. Margita. Máriai'ölde.

Martinitz. Martonos. .Maszdoln Melentze. Módos.

M_olu-in. M_onostor. Mormintye.Morotva. Nagyo

roszín. Nagyösz‘. Naltófdlva'. Német. Neusind.

Neuvide. Novos’zella. Obrovátz'. Ofszenílz. Oregy.

Oroszlámos, 2. Ovlzenìtza. Pádé. Рычаг. Pan

,tos. Реж-1511105. Perla. Pészak. Pika. Pirints.Pob

da.4 Рок-3:30. Pozár. R'âbè. Rátzittebe. Rárós.

Budna. Söreg. Surjàn. Szajân. Szanad. Зимне

la. Szàrlsia, ‘2. SzetsámSzeltusits.Szentgyörgy.

Szenthubertfszentjános. Szentistván, Szentiván.

Szentmárton. Szentmiltlós. Sàentmitŕa. Szentpé

tor. Szilas. винт. Szkulits. Szo|t`ur..Taŕás. Tel'

nya."|`érvár. Toba.‘Tógyér. Tolvadja. Toppal.

Topolovátz. Типы‘, 2. Tbrda. Töröhltanisa. Щ:

`
~ l «

д › `



1 \~ `

( ‘0' )- Q 511

. holy. Ú‘jpéts. Ujszeged.' Valhán. “заезда; Zichi~

hàz. 201111101‘` Zsombqly. Zöldes. t

F. U. FelségesgRiràlyi Hamara. Zágrábi Päs

pök, és_l{áptalan. Zágrábi Prépost. G. 'Zichy.

Ferraris. G. Batthyáni G.Báday. G. Butler. G.'

Nakó. G. Pejàtsevits'. G. Szapáry. Bahó. ~lság.

Hiss. G. Halleŕ. Szevitzhy. Endrödy. Martzibá- '

nyi. Lâzár. Màkó. Molsonyì. Malonilza.Líptay.

Dadányi. Маши. Tajna . Моим. G.Drasl«ovits.

Байт“. од‘тозду. Niko its. Hotzó. SibaritaLMarl

„Вт/113.` Úhszly. Herlelendyy. Márffy. Hászon‘yi.

светлой“. Csehgnits. Pálffy. Rajzçr. Nagy. Fe

dor. Szalczay. Piátself. Harátsonyi. Gyerlyànffy.

Damasikin. Áldásy. Gratzl‘y. B. Prónay. Valuzy.

Magaressevits. Úadtsy. Sisáni. Szeged. Városa.

Trentse’nyvármegye ,\ mellyet bèheritenek

Árva\,~Turótz, Nyilŕa, Vármegyèli, és Morva,

Szilézia, ’s'Ga'llilzia.0rszágok, а’ Нёгрёп, 's

egyéb megas hegyelflöl hivçsittetvên földje, na

gyobb része Lahòsaiqak kéntelen a’ gabona' fo»v

gyadwzását -egyèbl‘êppen hipótolni. Azért a“

gyíimölts , Livált a' Szilvafàlmt szaporiwán,

ezekqeh gyiimöltséböl szép ha'sznot tudnak ma<

golmak ha`jtani_. А’ Hörtvèly is ige-n diszlik yit

‘Áten ugy bogy Mëgda. Pàl. hizonyílása szeréntr

némelly Löŕtvélyfálwn мены Posonyi mèrů.

l'sörtvèly is megterem.I Швей a’ nagy erdöség

ben és а’ Vágfolyón keŕesils élelmehet, Má`sok

ismèt а’ iuhohnak ‚ те11уе1ше1‹ а11‹а1таа legelö.

vel szolgálnah a’ hegyek, hasgnaiklsal‘iáplálják

magohat Terem Lözönséges bora is; de jó, '1a.v

hires 'borvîzzeh és meleg' `ferdöhlœl hövpn meg- ‚

áldatott e’ Nemes Vármegye; ’s a’ Ning, Zsilìn._

из, Hiszutza, Bisztrìlza nagyobb folyójinhivíiì,

iöbbehkel is ázlauntván , számos Papiros malmai:

‘читай, ès legjobb hal‘aì. Népe számosabb min.

d'enik-_Vàrmegye’ Népénèl: melly Tóih Nyelvîî.
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ugyan; de Hazáïa' Nyelvet is szereti; Names

sege pedig ezzel mutatja ki tökelletes Hazaiisa

gat az ö Örökös Fô lspányjanak, Nagy МЫШ

sagu Gróf Illéshazynak tündöklö Peldaja szerent.

Piispökséghez a’ Nyitraihoz tartozik.'-Tren'~

tsèny., meliyröl velle Nevet e` Nemes Varme-f.

дуг , regi _Szabad Hiralyi Varosa’ Va'gnalt bal

pal’ljan a’ Varalatt, mellymagas liöszikian epit

tetelt szép lieiyet foglal, eltesiilven à' T. Piari

МАК Templomaval, Hoilegyiomával, es Gymna

ziumaval; az Agosta vallásualmak' Templomaval,

es а: Varmegye Hazaval: ’s Шах-(1611 nagyon 'hi

resek. — Nevezetesebb Mezövárosai: Zsolna a'

‘Не’ bal partjan rozsot, ál‘pát, kaposztat iól

termö földön több Templomokkal; а‘ Franciská

nusok` Hlastromával, es Osliolaval, mellyet Pri'

más 'Szetsenyi György eplttetett vala. —- Pulió,

hol sok jóy Fazekas , es Posztótsinaló vagy’on. —

Betzkó, melly igen hires az 'ö nehai Пита!‘

_- Betzkó nevii Udvari Bolondjáról , fekszik a` ‘На’

partian tágos , es termeken-y földjeive_l,szölö he

gyeivel meszsze terjedtt erdejivel, .es legeiöji

‚МЫ , 's a' Fran'ciskanusok’ Hlastrolnaval, es Tem

plomával. ›

Т. Н. Adamótz. Apat'falva, 2. Bahkt'). Ba

hot. Ban. Báni'aiva. Baraltony. Bela , 2. Belau.

Bellus. Benyov. Berötz? Besztertze , li. видам:

Bezgyedö. Bitsa , 2. Bitse. Быт. Biekó. Bi

rotz, 2. Biskupitz, 2. Bitaró. Bobrovnyiic. Bo

dina. Bogyina. Bohuvatz, Bohuszlavitz. Bolezó.

Boiondok. Bortsany. Borsitz. Воина. Busan.

Brazani. Breztyene, 2. Brezány. Breznitz, 5.

Brezoiup. Brodnó. Bronitze._Bubka. Budatin.

Csatza. Csaltitz, Csasza.'Gsenne. Cserna,3. Свет

пе. Czitisnyan. Czimena.` Csitsmán. Csots0lna,2.

Csötörtök. Dezser. Divìnka , 2. Divoretz. Blu.I

ita. Dobra. Dobrassó. Dohnan. Domanitz. Do.
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nyàn. Drienove. Drietoma. Drskórz, 2. Dubje.
Dubleova. Dubnilz. Dubnika. Dubodjel. Duló.l

шпаги’. Dvorelz, 2.Eger_esd.Fátskó. Farkaska,

Frebja. Frii/álclaFuró. Furna. Geblan'k. Glehan.

Gyurgyó.' Gyiirlsin... Halats. _Halutzitz. Hann-i. _

Hánzlifalva. Haine. Hotsin. Holusitz. Horelitz.

Нож-войн. Hol-ka. Hornyán. Horotz. Нашли-те
zö. Hnbovka. Huorka. Hvorki. Hwnljnitza.v Ikristye. '

Illava. Illavka. Illotza. Illove. lstebnik. lstritz,

5. Панда. Jßlon. J'aszenove. Jasztrabe. дене

nitz ,_ 2. Hálnitz, 2. Hamenitzàn. Bassa. Heblov,

I‘ielnitz. Bett: Hisntszaujhely. юаней.‘ lilitsina.

Hlobusitz, l2. Rlubina. ‘штабу. Bokanótz, 2.

Hotsótz, 2. Holatsin, 2. liolarovetz. Honszka. I

Кореи. Bósa. Roszteletz'. Hosztolna. Hotesó, 5.»

Hralo'ván. Hrasna. ниш". liraszna. lirasznáni.

_ Brivoklàd.lirivoszud. Rsinna Rubína.`liubras, Q.

Bunyeràd. Hvassó. Lalinek. Hatkótz. Lêdetz. Led

nitza. Lednitze, 2. Lehota . 12. Lesitz. Leszkó. Li- `

_borlsa. Lidétz. LázpLies'zkó, li. Lieszkótz. Lieszko-`

` ‘щи, 2. Lietava. Linik.Lisz. Lisza. Lisz'itza. Liti

На. Litis. Lopusna. Lótza. Lutiaka, l.. Ludóv. Lnki, ‚

2. Luboke , 2 Lutó. манией. Marikova. M'arkófal.

va. Marsova.Metz,ne. Medne. Meltsilz. Mesztetzka.

Metesitz. Miegótz. Miklós. Mikosótz.Milkó.Mi

sén. Mittitz, 5. Mizgoltz. Mojs. момента, 2. -

Mostistye. Motesitz.' 2,--Nasztìtz, 2. Net'zpál.v

. Nelletz.. Nemesokrut. Nemsova. Neporátz,` 5.

‘Миша. ыйшйтыйтпйъыозйп. Nosztitz. Noz'

do'rkótz. Nozdrovitz. Oblazov. Ubora. Okodnitz.

Otsárszka. Uhodnitza. Одни. Olezna` Om'azti..

na..Orekó.»Omszlánkö. Qskerka. Oszadnitz. Ovár,

Ovtsárszk'ó. 0201‘` 2. Olved. Paprallnó. Ген}

ti. Petsenyéd. Petsova. Pekarova. Peklina. Pe

rószne. Petrótz. Petyovka. Piko. Plevnik. Рона

rpva. Pndorje. ll. Podrádi. Pollragy, 5.- Род!“`

Sám Podmanin. Podsitsarova, Poiszkál. Podvasz

'
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je, 2. Potlvìszoka. Polnoszej. Polyusje._Ponni

nótz. Poprádnó. Poruba, 5. Porukka. Pototski.

Potoki. Povina. Prasznó. Pravotitz. Pretsen.

Predmér, '2. Prejta. Preles. Prestie. Prilesz.

Prodnó. Proszne. Pl'uszi. Pruszka. Pruszina. Psur

novitz. Piispöki. Piispökutsza. liabove. Habovka.

Bádek. ßadisa. Badna, 5. Badolya. Radvoztka. `

Ragistye. Baietz. Rnkolùb. Байта. Básov., Be

llin. Révfalu. Bibari. Bibin. Ribnik. Едва, 2.

Biesnitz. Bongyos. Rosina. Bozorfk' Выше, 3.

Bozvátz. ноты. Hudina. Rudinka. Budí'nzka,

Bugyina. Ruzkótz. Sántz. Sebestyenfalva. Sed

merótz. Seralov’án. Setekov. Sipknv. Skavnitza.

Stanzke. Stranyàni'ì Strazó. Strázsa. Streszenitz.

lèitritze, 5. Stupne.. Sujç. Sverepetz. Svinna.

Szablahó. Szadetsne. Szavstsina. Siedlitzna. Sled

merótz. Szel‘etz. Szetyekov. Szirnye. Szkála.

Szkalik. Szkalka. Szlatina , 2. Szlavnitza. SZlO'

pna. Sznesnitza. Szoblakov. Szenye, a. Sztankótz,

2. Sztasov. Зимы". Szutsa, 2. Бани. Szujó.

Szulyóv. Teple, 2. Teplitz. Teplitze. Tert'sova.

Ternova. Tesina. Tirkova. Timarótz. Trstyena.

Trstye. Tukina, 2. Tiszina. Trébia. Y'I‘l‘elliewvlh

Tŕidvori. Triváld. Trnove. Tulov. Tuntsit‘z, Tur

lwv. Torna. Turó.` Turzo'falva. Tyerkova. Udi

ila, 2. Ugrótz. Uiezda. 'Ujfalu , 3. Upoklav.Ur-

banóv. Utviri. Vaditsó, 5. Váì‘allya. Vàrin. Váz

~l‘° a 9- Velítsitz. Viderna. ‘Лапша. Vim... Vis

nyó. Visotsány. Vizoka. Vizolaj. Vöröskö. -Vra

nye. Vritizer. Zabinetz. Zablat, 2. Zadnbnye.

Zay. Zakoptze. Zalus. Za'morót'LZarjetl , "5» 2851

kalye. Zaztranye. Závada; 2. гамма. Závodje.

` rzbinov. Zbora. Zborov. _Zitnya. ZlatótLZfliekó.

Zolna. Zuhak. Zsàmbókre't. Zs'igmondháza. Zsitna.

T. U. Fe'lséges Rirályi llamara. Esztergo

mi Èrsek. Nyitrai Püspök, es Ráptalan. Beli

gyiói Hintatánli. lIlszterlu'izy. G. G'yulay. G.

l ~ `
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Holnnits. G. Illésbázy. Б. Balassa. B. Rêvay. G.

Serényi. B. Zay. G. Pongrátz. G. Rönigszegh.

G. Szapáry'. G. Batfthyáni. G. Erdöôy. G. Cs?.

11у. G. Esterházy. G. Aspermont. B. Mednyáns_z

hy, G. Hèvay. B. Lusinszky. B.. Vétsey. G. ‘Ве

rényi. B.' Pongrátmßv Splényi. Tudomanyi Hints

tár. A'mbró. Bajmány. Spinola, livassayßubinyi.

Jeszenàk. Nozdrovitzliy Motesitzliyflîrstyánszliy,

Fui .'válszliy. Marsovszlcy. Dezeritzky. Arvay. Rud

nyánszlsy. Daho. Csetneky.l Made‘its. Martzibány.

° Rontselc. Ugronòvits. Vásârhelyi. Bánótzy. Ma.

dotsányi, Otlik Prileszlty. Latkńtzy. Domanitzi.

_(1)

— Plè'bánía. lzdentzy. Lietayai Plebánia. Gyurtsá

nyi. Ordódy. Nedelzl‘y. Beztertzey. Sánůor.

Szirmay. Szerdahelyi. Majtènyi. Rabovszliy. Bats

liàdy. Szadetzhy- Kallísius. Szulovszlsy. Szeghy.

Tuliinovlzliy. lllavai Plèbánia. Vietoris. Kal-dos.

G. Zichy. Tarnótzy. Turtâányi. Zavodszky. Zsámo

bolu‘êti. Lukátsy. Liszhovszky. Borsitzky. $0

пюв‘уй. Slilvßy Gilányi. Ahay. Szentl'l. Melsitz

11у. Sziresitz. Motesitz‘i Plehánia. Trentsèny Vá~

rosa. `

Turótzvármegyè , Rörölvétettetvén Árva ,

Lipló, Zólyom, Bars, Nyitra, TrentsényVár~

megyélxtöl, és igen magas hegyehtöl, еду Шея;

Rettet ábràzòl, szép Folyóhhal', nevezetesen а’

Vág, és itten eredtt Turótz vizeivel itattatván,

‚ ше11уе1111еп igen jó halak tenyésznels; mellékei- ‚

 

'i' Ezen NemesFamiliának Tsillaga; в’ Magyar ÀT‘udo

mányosságnak Oszlopa; az ö virágzò Nemzetének

\ Ditsössége, Marczìbány lstván , Ó Excellentziàja,

olly örö‘kös Fundátziót teve'. hogy abbòl a' Mœ

gyar Iiönyviròk liüzzül minden` egztendöben az , n'

hinein’ Munkája Pesten az arra rendeltt Biráll által

leginbbnak itéltetilń ‚ négy

nyen-jen. `

tzu forint jutálmt.
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lsen рама‘ sois juhnyájalr legeltetnelc; és szarvas

так-111115. A’ mèhek is jól mézelnelt. Terem rozs ‚

söt buza is; de leginlcább árpa, Zab, és Brum

pli. A’ljól diszlô fözelélteh köztt hirea‘az édés

répája, melly lu’ilönös tulajdona lévén ezen Vár..

megyènelt, Turótzi répánalt мишень, ’s мёд-е‘

magszárittatván, sok piatzoicon àrultatik. Буй

möltse is jó szerént terem; de _orvos fiive, és

' gyölrere igen böven. Hegyeiben, meliye’is köztt

nevezetes à.’ Fátra, mindenféle vadak tenyész.

neit» Fenyves madarai igeu betsesels. Meleg fer.

döji, és lsavanyu vizei számosolr. Lakosai Brum

рта, avagy hiilönös fenyöolajt, mellyet öltgör

be oiaj'nak neveznelc , вода! liészítenelf., Iés. nagy

ditséreteltlrel, mint ‘вида balsamo: a’Höznépnek

nem tsak Magyar, hanem Német, és más orszá

gohban is a'rulgatjálr': és Еду а’ lciilsö Qrsza'gfok’

Nyelvèböl года! 1‹ар1‘0(1па1ц- Magyar Hazajok'

Nyelvét pedig dereliasan megtanulják. Hanem

otthon пай а’ Tóth Nyelvet hangozzák.; mintha

nem is_a' Magyar Föidön lalmának. ’s nem vol

nànalr “(Пензы Magyarolr, mint azö minden ter

méseilc. A’ Hayza erànt ér'clemelikel tellyes B.

Bévay Familiàjából örölrös az ô Её Ispányjolit

Püspöltjölt pedig a" Besztertze Bányai »Píispöln

-Fö Mezövárosa, Szentmárton , а’ hol Gyíilè

‹ „и tarlja e` Nemes Vármegye, az ô igen szèp

Házában, melly a’ nagy, ès èhes Hatholiltus

Templommal legnagyobb diszère szolgál ezen

Városnak. Esztendönltént hat Országos vásárjai

hiresek. Szutsánl'liözel a’ Vághoz‘ Sóhivatallal,

és`sz‘ep Városházával diszeslfedils. Nevének leg

nagyobb ditsössègére válik pedig` поп ропфёз

1а1юда1‘от, mellyet G. Esterházy Miltlós tar

tott ítten Bedeghi Nyáry Hriátináva|,G. Tur

zó Imre Ozvegyével. вцды tett „душе: цен

Nagy Magyar Grófnénak Еду adja elö Molnár

\

ц
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.limosl A‘pálux-,ylésSzepesi Hanonoll a`z ö Magyar

Röńyv~ Hafzàneall. .IX. Szakaszszában : ‚‚ Az «За-Мед

` ves Fèrjem Esterházi Miklós Ui', negyven esz

tendös lévén1 eńgem’ feleségíil чей husz .esztenf

dös leoromban. A’ »menyegzö S'zutsányban tar-l
tatou 1Ó2lpben JuliusÄQl-dik napján. El-mentèm>

az èn kedves Uramhoz Ujvárrá 23dik Olltóber

Фен; ’s ott az I‘sten'i malaszt’ ajàndéllával meg.

világosiltalván, és az igaz hitre térven', ineg

gyóntam âo-dillDelzemberben, Uma-ben: mèrt

az elölt magamat allaratom ellen tettetlem, de `

hszivemben mindenllor igaz Hatholillus hítü vnl

tám. »Az én lledves Uramat‘, Eslerházy Mi.

klós Ural, »az Ország Gyiilése Magyar Országw'

nali Palatinussává vàlas'zg'oltâ Sopronban 1625

ben‘. 2.5. Olltóberben “ vOrvend a’ Magyar sz_iv,

haîâall olvashalja illy Её Magyar Mèltósàgnak

~szép Magyar szavait:.,minö gyönyörüsége le

Не‘, ha azolcaì bölts ajalain hangzani halljaî’

Turólzvárál már most'tsals а’ Memes Vármegye'

Neve hireslli. _ _ l ‹_

T. H. Äbrahámfalvq, Andrásfalva.`Béla. Вё

ИпйаП’а. ВенеГаНа.‘ В'ЕзЫгйвЬа. BlasótzgBlat

лига. Bodófalva Воды-Гана. Bomfalva. Brez`

na. Briztà.~Bud-its. Cseptsény, '9. Cserovlze.

Beáhfalva. Deánfalva. Divék. Dolina. fDraslxólz.

Dvorelz. Folllus. Gyulafalva. Hadviga. Hai.' Ha

lastó. Harmaralz. Hustî. Ivántsi. Ivánlla. .labod

nilx. Jaszenova. Лене", 2„-.1е2егп1!2. Káròlyfal

va. 'Relemenfalva.`l{elnil«, 2. Кеды. Hisfalu. `

Rlets‘ényfRolba. Honszlla. 4I‘losllyán. Нови! Нозо

lìztye. Hrepláh. Ladom'ér.„Lázl«àr. Lászlòfalva. ‘

Lázán. Le‘zjakó. Liesznó. Lipótz. Madovár; Mar

Мифы. Mosllótz, _2. Mosólz. Netzpál, Nellozor.

Noltsó. Рапида. Podrágya. Polem'l‘a. Posehaj.

Poszehi. Pozeka. Prelmpa. Pribótz. Rakó. Вё

holz. Balma. Ваша. Rjadell. Rudnó. Ваша 2.

\

l ц v"
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'Stiavnitskm Stubna , 2~.„Sutó_. _Szebeszlöz Szent.

györgy. Szenthelena. Szentm‘ihaly. Szentpeter.

Szklahinka. _Szklabinavarallya. Szklenó. Szlovan.

Szotzótz. rl‘arnó. Teplitz. Tomtsany. Tótpróna.

Trebogztó. Turany.Turtsek, 2. Vakotfalva. Val

j tss. Vritzkó. Zabor. Zaturtza, 2._ Zniovarailya.

Zo'rkótz. Zsambokret.

F, U. Felseges Hiralyi llamara. Tudomanyi

liintstar. B- Bévay. G. Nyary. G. Batt'hyani. G.

Bevay. B. PrÓnay. Semsey.Benitzky. Bodó.Bak

sanyi. Байт/иду. Cseptsanyi. Uladar. Piathy.

Bulyovszky. копией. Tomky. Latsnyi..leszensz.

_ky. Jezernilzky. Szenesy. Hevitzky. Yl'luszavnlioag

`sut. Juszth. Ördc'ig. Velìts. Lnmos. 'Lipovszky.
v`Markovitzy. Parasz'ky. Majtényi. Szentmartoni

Plehania. Szeqtgyörgyi. Plebánia. Szenthelenaiц ._ riébsni.. David. Tomisànyi. záborszty'. zal..

retzky Zork'ótzy.Ujhelyi. liörmötzbanya Varosa.

Ugotsavármegye hatarosodvan Мал-шагов,

Szathmar, Bel-eg, Varmegyékkei, maga 'Pzime

revel elötiinteti nevezetesehh termeseit,ugymint:

szölöt , halat, tnakkot, rakot. Terem hora',

mindenféle gabonais., es gyiimöltse- is; es sok

Коды-112131121, minden hiivelyes '.'etemenyje; len

je, `Rendere, dohanyja, görög, es жён-да din
nyeie. lJó legelöjin sok juhnyájja, és marhaja

vagyon: nagy erdösegehen sok sertest hizlal.

A’ fas hegyeken medvef, hiuz, öz; fogoly, es

Tsaszarmadarak tanyá'znak. A’ Tisza, Borsova ,

Batar, Tur, es egyeb Folyóiiban sok a’ hal ,"s

 azo'k h_'özt a' jó galótza, es ‘pisztrang Motsar
fait hasznositiakia’ sok vizi madarak , ’s ekesit

` tik as szép Hattyukf, >/l`lepf'anelg nagyohh resze

нет-‘зад Hazajaval., hanem, Nyelvevel is 161161

letes Magyar, ugy hogy tsudáini lehet, hogy

az ide szakadtt oiahok mind eddig ezen tökélle

tessegre nem пищи, kik e’ Batarban amaz egy

_ s.

l
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lâbniyi hoszs'zusàgn, ès igen ió Ш! ‚диода; i9

мышь fogdosni. Е’ Nemes Vármegye a’Szath..

mari Piispöki Megyêben vagyon foglalva,'._. F5

Mezöyàrosa Nagy Szölös a' Vármegye‘ Házával ‚

`’s gyíiléselvel, és bortermesztèssel jeleskedik.

'I‘isza4 U'jlak nyeri az 6 diszét az оный-361162161,

ès szép kereskedésétök» нежным“, melly-l

töl nevezödik e’ Nemes Vármegye, most имид

var foglalja-helyét.

T. H._Alsókaraszló. Alsósárad.Akli, Almas.4

Andrásfalva. Bábony. Ваш“. BatartsfBotskó.

Bökény. Csarna. Csatóhaza. C_sedregh. севере.

Csoma. Csongova, 2. Daboltz. Egres. Eölyyes.

Fantsika. Farkasfalva. Feketeerdó». Feketepatak.

Felsö Haraszló. Felsö Sárad. Forgolány.-Gértze,

2. Gödénykáza. Gyula. Halmì. Не1еп1.‚ Ilonakuj.

falli. Harátsl‘alva. Heresztur. Riralyháza. Rirva.

— Ris. Bákótz. Romjáth. llomlós. Ilökényesd. Hg

pány. Mátyfalva. Nagyrákótz. Nevetlenfalu.- O

szödt‘alva. Péterfalva. Вещи. Salánk. Sasvár.

Szárazpatak‘ Sösujfalu. Szászl'alu. Szirma. Szö->

lösvégardó. Tamásvárallya. Тата, 2. Telœlláza.

'I‘iszaujl`alu.e Tiszauihely. Tivadar. Turterebes,

Turtz. Velëte. Verbötz. ‘шаге. Veresmart.

F. U_.'~Felseges Ilirályi Hamara. G. Teleky.

G. Haller. B. Berènyi. G. Ilàrolyi. B. Perényi.

G. Berènyi. G. Perênyi. Hagara. Harsányi~Far

kas. Ujhelyi. Somogyi. Megyeri. Bodó, Коми‘.

thy. Szirmay, Pogány. Besenyey. Fogarasy. Re

los. Rátonyi. ’‹

Unguármegye Радий!‘ Bereg, Szabolts,

ZemplényVármegyék, és (зап-мм közu na'gyobb

гелем hegyes, és erdö's földön. Makkos erde

jiben ne'm tsak magok е" Vármegyebéliek sok

sel-_test hizlalnak, hanem bérbe is számtalanokat

fogndnak be meszsze Vármegyèkböl a’ Birtoko

sok._Hegyei nem tsak sokféle нём, hanem ér

.,._
\
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tzet is term'enek.` A’ Hárpâton, vagy Beszkeden

‘МИН nevezetesebb Hegyeia. Vihorlàt, mellynel

ama’ nagy mélysegii, es sok jó pisztránggal-bö

velkedöTengerszemtóbugyogki;Polonina,melly

nek 4tèrteteie jó legelövel virit._ Nevezetesehb

FolyójiLTisza, Ung, Labortz, es Latortza;

mellyekben igen Гадания, és azért örvendeles

a’ halàszat., Ezek mellett legelnek a' sok szép

szarvas marhák. Hegyes reszefin höven terem a’

Zal); sik tersegen buza, rozs, arpa, fökeppen

_.pedig a’ kender. Bor is sok, es jótermeszte- `

tik. Nepe‘, nyelvére nèzve, háromfele: Magyar,

Orosz, es Tóth; ’s a` `Kansai, es Munkátsi Píis

pökseghez tartozik.-Fö M'ezövàrosa Un'gvár,

mellynek nevevel tzimeztetik e4 Nemes Várme

gye, ugy be van дек-{Не az Udgvizèvel, mint

egy erös Vár az ö kt'ifalaval,y Azert szerettekezt

meg mindjárt az idejött Magyarok Almos Feje

delem alatt. Most mar nem tsak kies fekvesevel.I

hanem töbh szep Epületeivel is gyönyöriiséges

Vàros ez: mellyek ltöztt kitiindöklik a’ Város'

hnszszának közepèben levö halmon a’ мины“:

.c_gyesíiltt Piispöknek fényes Камы)’, , melly az

elött a’ `193611613‘КоПед’уйота volt, két tornyu

{дева Templomával Többi ekessegei osztán a’

vI‘l‘anonokok Lakllelyei; a` Szeminàrium‘r, a’ Hi

rályi Её’ Gymnázium :,_ а’ Nemes Vármegy'enek

‘гида szepsegii и] Háza :‚ а‘ Hamara` roppant Eles

lláza; Sńhàz, más többekkel egyiitt. Gyönyörii
seget e' Varosnak igen nevelik a’ köriilütte ter

jedtt jó bor termö szölö hegyek; es az ottan ki

forró savanyu viz.- Szobrántz Mezövárosátje

lesíti a' jó bíidösköves , sós izii "Еще , melly a"

görts, riih, belsö szorulások, és pudagra ellen

használatos. ` —

"Г. H. Andrásótz. Antalótz. Ärok.` Ásvány.

` Bacsavmßàltorh.-Bajánhàza. Bánlta. Baranya, 2.

\
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Baskóta. Bástely.lBátl'a. Begengya. Bejnetiìne'.r`

Benetine. Beretzna, 2. Berezna ,' 2. Bes. Вид‘;
Biszlra, 2. Botfal-va. Bonos. Brezna. Budaháza.v

Buliótz. Bunhótz. Csap. 'Csàszlótp Cseßsahó.l

Csecslió. Cs'epely. Cs'ernoholova. ~Csertesz. (11i

ànyótz. Csitser. Csîzér. Darma. Darótz, Den.

giá; Doboruszka. Dómasina. D'omonya, 2, Du.
l'Jr'i'nit‘ìs. ъПиЬгсНщ. Fèlsesháza. Feketemezö. Gaj

dos. Galàgy. `Galyin. Gallo. Gàlots. вен“; ‚ 2..

Geretseny.‘Gerèny. Gerseny. зайду, 2. Gina'

gótz. golánlia. Golena. Gorostó. Gorublia. Gre

lcopa. пива. Györç'itske. Зуб". Hámor. Неба}!

‹ na ‚. НеЁу1`аг11. Helmetz. Hentzelótz, Hengelotz.

Hómok. Horlyó. Hornya. Hoszszumezö. Hunkótz.

Huszak. Huszna. Huta. Iglintz. lake. ' Jeszenö.
Jenlfe. Jesztreb. Jószn. Каши. `Hapos, 2.A Karts

va. Keletsény. Бешеные, 2. Herelcnye. Re.'

résLÍHereszt. Ketergèny, 2. Kloliotsó. Hnyahi.`

nya.- Holihábótz. Homorótz, 5. Hontzháza. Но‘

пупз. Horomlya. Rosztyova. Rosztrina. Höblér.

Hráslm. Huszin. Lakàr‘t. Láz. Lehotz.. Linik. Li

,pótz. Livistye. Lubnya. 11111ю11а. ЬиЬаЬёга. Luis,

Lutslta. Lyuta. Mátyótz. Mèrtse. Minaj.Macsá1-,

Mogyorós. Mohtsa. Molxra. Németi, 2. Nyárád,

Ny'evitzl‘e. Orlyótz. Orlyova. Orto'. Osztró. Of.

Palágy. Pály'in. Palló. Palótz. Paportz. Paszilia.'

Pásztely ,l 11. Peretsèny. Petrótz. Pinlxótz. Pole..

.na. Polyánlia. Porosl‘ó. Porosztó. Puruba ,2, P0.

rubha. Préskopa. P‘i‘ulcsa. Radits. Radvántz. Ra

hontza. Bakó. Rát, 2. Rehrin. Remete, 2. Re.'

vistse. 2. Ribnyitze, 2.Rohontz.Bosztoka,Rus.
liótz. Salamon. Sarád', 2.'SislvótzÍSólymos;Straj-1

nyán. Stritsava, Strîppa. StusilSa, ‘_2. Szelcö.

Szelmentz , „2. Szemere , 2. Szenna. Szentes.Szen‘.

‘езде. Szerednye. Szeretva, z'.Szla-tina,2.Szmer

líova". Szólya. визита. Szuka. Szíirte. Tax-na'.

Tarnótz._ Tasolya._Teg-enye. TibmTilta. Тайна, '

I
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9. Trask. ‘Рейна. ПЬгйеь Uszok. Уайт‘ Vajda;

Vajkótz. Vejnatina. Valkaja. Váraliya. Váykond.

Verbötz. Veskótz. Vieszka. Vinna. Ума. Vizo.

ka. Voloszanka. Vorotsó. Vulsinka. Zalirogy. Za.

har, ZáhonyQZahorb. Zalatska', 2. Zaritskó.Za.

vat-ka. Zauszina. . u — y ' —

F. U` Felsè'ges Riràiyi Humax-a Munkátsi
Piíspök Beligyiói Hints-tán'. Jàszói Prépost. 'Pu-V

ůomànyi Hintstàr. G. Vandernót. G.‘Gomhos.'G.

Rlobnsitzky. G. Berényi. Байта)’. 6;-5цёгау.

В. Vépsey. G.'Barkóczy. B. Perènyi, G. tìilànyi.

Szemere. Bujánovits. Ajhofer Bánóczy. orvát.

Tah‘y. Orosz. Bath. Hnahinyi. Szentimrey. Нина.
I Pongratz. Ihrányi. Nemes. Rende. Buday. Pri

hék, Напишу. Gálotsy, Rardos. Hováts.Balog.

Torday. Turánszky. Bernát. Hárnelz. '

‚ Vasvármegye, mellyel határozódnak. So.

prony, Буй‘, Уецргйп, Szala-Vármegyèk,

Бийск‘ Ország, és Austria Fö Hertzegség, Ha

zànk' nevezeteselíb Vármegyéjinek egyike. De

rek liegyeì, és erdeji vannak.: amnzok köztt hi

:es a' sìk tèrségen gömhölyüen felmagasodott,

sok bort [ах-гид, és basal kövel bövelkedö за‘;

hegye, mellynek telején egy fellengös ‘ЧП-пай

Umladèkai iátszanak; emezek kt'iztt en'ilèkezete

sehb a’ Farkas erdeje., mellyben- sok винта,

е3‘уё1)‚"а(1а1‹1‹а1 ‘ат/й",` tartózkodik.; és зайт

talan „не; bizlaltatik. Sok, és jò bora'i köztt

leghiresebb a’ Vashegyi; ht'ïvsèges gyiimöltsei

höztt рейд‘ а’ baratzkjß , ès `gesztenyéje. Ga

bonája, kivévén a’ Tóthsági Járàst, minilenütt

elèg. А’ Höszegi Járásban böven а’ hiidöskö,ké.

nesö,gáliltzkö, és magneskö. Emlèkezetesebb

Folyóji Baba, Béptze, Gyöngyös, Lapints,Pin

_ ka: mellyekben jó halak> tenyèsznek; meilékein

pedig szárnos, és erös szarvasmerhák neveked

nek. Yau több savanyu vize is; de leghiresebb
.l
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la’ Tar'tsài. ‘.Nëpénelf 'nag'yobh’fésze'sz'í'ifletetlMà‘ '

gy a;- Nyelven‘hes'zèl : a" lö‘bbj рейд; цёвгёт ЫЩЩЬ

(ШдёзвёМУабдеЛЫ, àvagy Tóthul grészénlfHo'rvák

«tul :'demind¿hibásamiAhoz‘llèpest az elsôh Hiènl

нише!‘ ga’ középsökßugerehnek 5 az ullólsóll Yib- ‘

fhorvâtollńal‘ neyeztetnel4„D.e, ha egyszer 'a‘Haza'

f-Nyelvét тедщыьапььмдрд iólheszélljk azt; 's

'legjobh Hazaflakká v_‘álnalx. Oröllös Её Ispányiolß а’

‘непъсё ВдЦЪуЁшГд. Её ЪеШйрёвдоЦой. paetlig а’

»"Szo‘mhalhelyi Pù'spöl‘. +- Fö Várvosa, Идеал‘; sza

Вы!‘ H'i‘rályi:y .Város a’ Gyöngyösí'olyó mellett igea*

_gfyönyörü fellvéssel. Dis'ze-.sili szi-_p hèt Teimploxńxl;

n’'l". Benedilninusoll"jeleklìlastxjomá. .ès Сутки);
lzi umáq‘umellyèlxet hajdama? Jesuitálmalc `èpit'lef

,tétkl yalaf‘mírîa' magy rexnle'e'lvezeiii EszunfgomiY Er.

sek Szèmsen-yi Gyöngy; fa' I_hxnajehhi‘Reŕíilelbll

bén ытвпьъу ТёЫа; Н. Eszwrházy ym; A.

\ Il

.vafhâzg .Hartńintzad ‚ és Postahiva‘làl. A()x;ökös di

lsössègeßpedig: azY _ezen Magyar sziyilvárosnak; '

‚ hógy‘ßJ u/rïisils` viziérlése ,alatlvug'yf vede] mene ma

Ё“ ~Haz’ânls` ama’ magy:illslîto'n‘a> SzollmánwTörök l

Szultáh’ ellenfez'erïöLß'záz barmin‘lzllell-ödillhen , ‘53" E'

hógyfötet> meg nexńnehetyén, gyaláçatvtal -Léntele

` hitleinèlt eŕös" Taborával eg-yiitt_,_nnnèt ellxutallm,

nií.-Szo"uilìathely Püspìölci V‘áròs af Gyöngyös,

és Perént. follyöll. Кбайт m_á`r\a’ Romaiak alatl 115- l

res 'Vzáŕos volt lufbnyan glade e‘zer bei száz betven x775- в

` haïtodikban nagyobb‘sdiwössègre~`~em`ellfe fezl' DL.

‘а!’ ёпйёйёйый Hiràlynénk Mári'a ATheresia,Päs

pöld Szèhet állllván fel ehheßn., és aînagy’érdé-" ’

mů Felsöfszopori Szily Лион, Szent Alberti- А \

Prèpoëstot ,. és Györî Hanollolńclt= nevezvén id'e el»

àô:Pü5pöl{ńel¢,-a' ,.-valamintë a’ Püspöhi Lak->

На‘! (Пледы): felèpitlelle', fugìy a’ Püspölli rop

ÍJanlwSzentegyhäzm is ,'megllginállatla ugy , lrò'gy'

tsàlubels-ö >élx'ems'ègei4 néllciil"sziillölködnèk az ö

lnlálaka‘r. Ar. ulánnà lett Piiapöll semmit se п

.Il/Iagyarolí es-me'rele. ~ _ L l> y `

,ß
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ve azonn.\Ferentz.-('l_Apostoli Hiralyii-Eelse'ge

_ nagy erdemií Perlaiti Somogyi .LeopOldQh Вё

bpotzi Prepostot, es Györi ltanonokòl fugy. пе;

AVvezz'teeflen Piispöltsegre , ho'gy' egìyszersmind a'

-G'yöri liapta'lanbeli javadahmàt_is-megtant'aná,V -'s

anual képesebb lenn'e az ö .rPüspökiisTemfplomàt

"frgész tökélletessègre hozni. Ugy is‘elkeszittette _
lannak beisejét hogy annak feilengös kiilsôsé~

gevel tök'eiletesen megegyezne. мы: nem .egy

-könnyen talalni parjat. Osztán szep'.ékessegére

._o_zol alnak ezen Városnak a’Prèmonstratenziseli

. . ß

Dolninikànusok , Franeisk'anusol.’ f»liiastromailt ,

'es Szentegyhazaik; 5a' 4Kiraftlyi Gymnazinm a` Pre

monstratenziseir'alatt , es' «Filosofìai Lyc‘âûm.; 'ia'

Szeminarium, es ennek által ellemefhemìl’/ Nef
.mes Vármegyenek pompas, es igen- -teres Baza;

a’ ' Нади Nyomtató Mühely ,'_ês a’¢__Postahi.vatal.

#éliöirme'nd Mez'övaro's a' Baba. mellett, H. Вм

‹ tlv'yáni’ rbpna'nt '.Pal‘otajaval, És Hertjévei.; Só,

eis Postahaz'zal diszeskedik."'Legnagyo-hbudlitsôs

segetfvette рейд G. Battbyáni-Lajostól; az _0r

’ “äszag nehai Nador I_spanyjatóh-kinck lakà'äû in

leven', nem egyszerh'oztaî ittfen örömre-az Or
szag' Bendeit.v I_lgyan _Ennek Y'tiindökiii:.t'ïrdemei

_ nyertek az ö Maradekainak az .Qriik'jisfli‘ö 15

pánysagot ezen Nemes Vârmegyehçn: azö'flfest.

verjenelt pedig Harolyn-ak', ama’ hires Наши:

zel-mk Ditsö Tettri a’ Hertzegi Magas Meltó~

sá'got. —=—11о1юп12`Ме2ёи1г0а elteskedikiaŕna’ te

nrérdek nagy 1‹а$1ё1'1уа1‚ _melly ket szaz szoha

nal ЦЬЗекГид-1:11та'дёЬа'п‘ЬНШНЬЩНбпЬГЫе‘Ню;
Séßelikel ., mellyek kò'ztt la', liepesl alma: legna

afyobb hàmniast (Шея-а’ Néwhen. ‘ -Esz'tergomi

Braak, Вещие, es H-ardinalis Batthyanidósef

О Еттшщёпаь 1ш111’е5 llirtolta.4 volt: ez; a'y

hoi töhii wig napoltat‘ вине" a’ FösMagyarQlt

Mk.; _ söt .meg a` 'Hiralìi ljlcrtzege'kneit Zig. -ê

s n

/ ` L
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~ зимними-ы a’ 'Gyöngyös vize mellett di.
" "6356811ыёучеьгёпуезйедец az O'rszági Nador'l

Ispànyja .Gr'ó'f Nádasdyß'l‘amá's Urasága alattz. f

de mégfditsössëgesebhel most , midôn Ferentz

llirályi Fö._'He_l_‘tzegn'ek, _és Modena’ Fejedlelmè

. nek ведёт! Szemèlyjében Нашей az ô Földes

«_. 'Urin -1 Szent . Gothard> Mezövárosa a’ Baba mel- ‚

lett, hol a' Lapints abba bêszalsad, tiindöklik nagy

‚ javedalma Cisztercita 'Apóturságnak jeles Tem.

ритмы, es .Monostorávahzfemlékezetes anna’

nagy diad‘alomról', mellyet ezer hat száz batvan

negyedikben nyere itten I. Leopold Tsászórnak,

és Apostoli Magyar Iiirálynak Hadiserege a'ß'I‘ö

.r‘ököllöm-Vasvár azon kivíil, hogy lef Nemès‘

QVármegye al ô Nevèvel jeleskedik, nem мм‘.

lé diszeskedik egy régi Várral, es a' «Domini

kánusok' I‘llastromával. . у — ‚ l ’ ~

T. H, Abdalótz. Acsád. Adríántz. Alhá.A

leszgarb _Andrásfa. Andrés. Apáti. Arbavetza,2.

Asó. Aszszonyfe , l.. Baba. .Badafalvà. Badonfa, "

Bajánháza. Bakól'a.` Balasaj. Balogfa. Едим“.

Bándoly. Bánya. Barátfalva.Barátmajor. Вами.

Barkótz, 2. ‘Верх. Békanó. Bekele.' вата, 2.
4Berge.v Berkefa'lu.- BerkeházmjBerkil‘alVa ,› 2. Bês~ _Y l

fa. Besenye. Beznótz. Bibortz. B_iszlek.4 Bodontz.

Bodûnfl. BOgád. Bogof.- Bogyoszló. Воды]. Во.

grins. Bolfö.Bona'.Bo|-etza. Borgáta. Borliida.

Bondor. B'orosgò‘dör. Boroslyán'kt'hfBorosszeg.

Базой. Bozaj. Böd. Bögöt. Bö'göte. Börgöl.

Butsu. Buzamajor Байта. Büdintz. Bükallya.

Biiksz. СМИ. ~Czáling.` Света. Csák'ány. Család.

_Csányig. Csatár,V 2. Czel. свет. Cseke. Cseke

fa, Свет. Csemes,5. Csemete, а. Csempesz. Све

nya. Csernetz,_'2, Сан-“Ми. Cziklen , 5. Csi

nesd. сырьем. Csó, z. Csókakö. .Csomahá‘zm

Csonkás. Сашу. Csönge. Csò'pint'z. Csöi'ötnek.

Dankótz. Dávidháza. Deneifa. Почта. Dobrafal.'
" ‚ L 2' ь `
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‚На. Dobrova.«Dolits.'1D._olina. ‘ВоНМа¿annema

маме. 'Dom'okosfai Bornand.' Dorosz'lógçwffDo‘z

. Этап: Döbön. ïDöhörllegye'. ’Döm‘ölk‘, QüDîiin'ô

.n.örir‘lDörötske. tßrnmblyfflßukafwßgeraaeg; 2.

_'Egoŕrárl-ïEger-dölgyevEgyházäze‘gi{Ertseayëzít‘ál

- .-ltdtü 'dì’arka-.édir‘ Fark'as'fàliìff‘raïillútxißiltsllor,

-íb‘íizei , 'bis Ftiz1ô'_.'"`(3am'izleló‘~.llt6aìtdn г ’L Gederñt’z.

ïGentLa, 3. {Магнийъ.’@е{-гё›1в.т(дтппеё6йг. *Ge

-œemyeßßeram ‚сшить Gitìsizeg. выше“ , 2.

'.{ìoberlsingà Gádonltâz‘aß.'Gówtìo'ritza. »Govert Gö

„dölrß я. :Gt'ìtlörhàzaJfG'ön13öidìntzi Gösfa.' Gra

‚ bensafba Gńaidi’stfyaî .Crát'slj ‘ßGrobenaklÍ Gr‘otlna.

__Grullziqr'fëìrúsïlégß Guialíá’zaïGyanafälvknGyanó.

= Gy'a'ìfw‘la- '.G'yärmh't.' Ёуеггучёпоыбубнтй(Буй:
.â’àf’ Ён‘адёддшй“: H‘nlasztó’,l ‘2.Y lflalo'g‘yq-.fliámoh

.Haraszlifalm Háiamházanůkáqel; Háà’od ,awa На

vardos. Hegyi'alu. Hereliâalaunßdreñy. Lßßerman.

-Helyeàl-lklaaii'lllidegkat‘ï 2*.:HiniiaJldeherfd.Ho

`tlaßìz.l .HÓilloLiHt'igyes’zz’Holtsslag.. H‘dl'lńa'. l..

` 'Horválfaltzaslllorvátlseyitél HbQzs‘ìtlfäluJ/.Hůlebâ

да.’ Hulïlber'k. Huizer.' Ill'teiivàra llllńiLJœ'te'èd.' In

134‘15ё11‘1‘щ111вр6п‘1‘; Isttiànfalvál. .-'Ivj'mt'n ~\„lvä'n'óll~

,Jálh Jäkáfbháza, Jäkfaialânfzifahfàtîalánosfaxìàlánod

.l'látiaf Janosót'z. Johbâgy.- ‘lolllhägyüCJurmánd

Jiaidf,..2. Hameau.. ‚наышчньпзг -'1’(а=пюй1‚ a.

BÉIPQIUÉ‘; 2. Ílap‘olná'sffalmwßlap‘ornakß .Hmîtsfa'l

i найдите. Нага1ъ6.‚ >Fŕara's'i'toa. Haeàl'a'lräzaffl'ia

y Safe.-Rata‘llin.i.Eántsótz; Reledl-"Remesrnol-,i-Rentz.

_H1enyelfi..îliertza. Herçsztes', V2. Bè'růztur‘flû

‹ .lívlrnçta_.‘.l{e1sl.éd.‘:Hefteswlïäêszà 2. ‘капище.

Bilzlád unalyfallv...Imran...ai.f..1..~d.»n0ts.lasP

361‘. Billig. Ròlom. Holomposliolosvár. Holstát,

2' 150111142.’1‘1ош}ё‚и"1ёот1оё1`а. llono’ta. Норд“.

_Е':Чгоп8:. Когозс1.‹ Hosârltáza.‘l{otormàny. Bova-_

15j. ,Hovàlsó‘tL Íiozmafa.. Hozár. Höcak, 9.6115

lS‘fSVÖlL‘IyB. Böllted, 2. Hörtvèlyes. Böf‘iizes. Hö

‘ЩФ нёшьм: Bmjna. Brasil.. Krista... Eroi
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иегяд‘шдшк дчёпнёчдчЩёчЁФн-‚йтдыы ‘

Rvëë‘aß'ö‘e‘..Blume-Mem# liülœlßß Léazisd. Lak.'

l... 119111953’:„дёчгёдъьдёжмёё‘ Laim. шее-111...

Ьы‘аъ Lehm-.lebe .Li’lb‘ñßfoïi‘ .Lim-PNEU- Lim'

Përëd- Liban» щр6м1‚‘„111›‘‹1‹а1.ьь1‹щ1‹>ьо;

Чётё‘ Мёд-‚1151151. .1w .ïsvmvaf „Мат-1 Ъ"

` ‘gçs..;,L,liip¢-rd д Lukáflïlllyál'eńí fLuhasńfg. . Magasi._3

Mats‘lg‘ó‘tz. Д.‘ гмфдщофдиагёъц 2. .Má'riás.

M-ariëdg Mer-WU; .М=%'111"89!=„„Мт1юа‚- .Márwn-A

fa. Martyá-nsz~.r.,c_á.téf .bmlfgityasote„M__edgyesn.Medny

ves. . .3.. 119811114;- .. mail», Merse- Мышь 2-‚

МевДёпу; М1131у1‘ц,:_?‚‚„‚М1|111З;1:а. Minet. Mind-l

a_zent,¿..2. .Mis „f Q_.;¿Mitnyìeln Miz'dó, Q. lVllade-l

uw», .Melania Monmrékçaèls- Mursia@ .M0-1,0

viglez.` ¿Muraegqmben M_Qs.nya...`Muzsaj. vN_áldallya ,

2 ‘111111111:“шамана111111‚‚2‹„шга1—‚ ‘

JéfrnettîuçnLa.;lkävlèrrae,tfal'u.,».Nefnlsetz.. . ыёщецдшчцд
Neradnóti. ' Niçsz. Nitzk. '_Élqrresviritzk..A äos‘çkplvai‘

Neëwlw Nyëäér- . Ol’eŕdb'ff 1. .2» Qlädff'Qbrár‘-,

1w www... Ora'ßzí- .02.1.¢.p.@~..Q.l.er§.«1°.f.1981i...Offlfidßeáhâaßeffae.Qwó...z»«0:

tQ-U- 914!‘- (511190593,
r

fa. Рё11`а1ча‚.'1511пар01;. ,_Í’ńnliász.. Bápolz.'hl_"¿hrgipagg

tits. Paraslztya. `Pataj ,?ё‚:„Р31у_‚_Ь."Рёсдддщд‘ъ’щ

ŕ...»2:-Pá9êòvff1?á.kee«Éàlf. ‚

с11”- : PSM'xaâê‘wjßên'ekfalwY. Peremfälńàßevee `

nye» .Rereeeteewï’ergçh~ Pereverl‘- ,.-Rßfénts 2l.

Berffńße „111116181- Pes’zlsétz. мать .I’êleffP-g'

ì’èieri. гщщаьыуга. Reu-531g., ‚2‚‚3_1?‚113‚е‚1;‘‚1ь1Р1111

мед. Piniaföm. 111801.‚вдьаёпдщшд‘дё-пеж„Рог

1101. Р6111`а1Уа. PopenudfPolán'.

 Pornó. Pordasintz. Porpátz`, ‚2. Rósfa..,l’„l'ysf§ly,ër..

Pótsfalu. Potty. Poznanótz. jP’ösc? „@_ÜPg'ìsëg'i’nyq
Predanótz.. _Prosznyálifa'. ‚ P_ubend'. VP'ntzxintç.. _R9-_r

~sótìz. ‘ Punitz. Püspöki. Rabahidîé‘g‘. l_Hagiajfalvmvyf
l Íßàdótz,` 2. liiàdliótz. Radv‘ány. Raliit'sámlBákoSp i

2. RaksfBámotz. Rátót. ’ ВацсЬУан. ßpupìgl.

Bedslag. Rendek. Répak. .KanyeI Reitend Rib
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karótz. Вадима. Roprets. Rór. IÍ'ósahegy. B'ótt.
Bödöny. Bönök, 2. Rôt.v Rum. 'Rumpod. Sâg.

Sal ‚ 2. Salfa. Salamonfa. Salamontz. Sámfalva.`
Sar. Sáir‘oslak.,Y 2. Syárolsszèk. Sáto'ros. Sée, 2.

Sejbé`rd.` Se'nye, 2."Senyefa. Senyehàzl. Sere

gélyháza , 2. Simonyi. Sirókán. Sitke, 2. Smira.

Somlyó. Sorok. Sorkiujfnl'u. Sóskut. Sótony. Söm

jén. Söpte. Srajberd. Staj'npak.~Stanajótz Stain

grab. Stinatz. этапа , 2. Strem. Strukótz. Stuben.

Sultzrigel. Sulnitz'. Surány.'Szadesnitz. Slak->
nyér. Szakouyfaiva. fiizalafej. Szálláshely. Szalo

пай‘, 2. Szalo'nk, ‘2. Szanat. Sza a'skend. 5221!

ta. Szétseny. Szecsôd. 5. Szeleäe., 2.`Szeme

nye. Szentbibortz. Szenleiek. 'zentbenedekházm

Szentgyörgy, 2. S‘zentjakab. zentimre. Szenti.

vánfa. 'Szent'katalim Szentkereszt. Szentkira'iy; 2,

Szentkut, 2. ‘винит-дм. Szentlörinŕz ‚ 2. Заем

mńrton ‚ óßzent'mihály? l». Szentmiiiályfa.` Szent

mildós.' Szentpéter,' _2. Szentpèterfa', 2. Szent

sebestyén. Szeńttamz'tenl Szèplak. Szerdahely, Q.
Эти-(11123. Szergèny. Зайди. Szilyàgy,` 2. .(Szi‘.

nérd. S’zkalótz. Szlay'ets'a, 2. Забыв. Szôkeföi

de. Szö‘inök, 2. Sz‘ölös, 2. Szölösd. Szombatfa,

2. ‹ Szomorótz.Szolina. Sztanótz. Szvetahótz. Szii

lintz. Sziinöse. Tabor. Tacskànd, Tajkír'l‘ala

' patak. Tana. "I‘a‘nkm Táplánfa. Tartsaf'Ta'ródfa.

Taródháza. Taródlsents. Taken. Tanken. Tele

kes. TereStyénfQ, 2. Te'sanótz. Tiborszeg. Tiiaf.'

.Timafa. Tisiïna.. Tivadortz. Tizenhàromvàros. To

baí. ‘Района. Topoiótz.-§l`or.ony.Tótí`aln, 5, T6.

mörd. Töttös. Tropotz. Türke. Uifaln. Ujhely.
' Uj'lakfUnyom ‚ 2.l Uraiujf‘aiu. ’Urbérï' Vanetsa.

“дымом. Vasailya’. Yashegy‘vàt.' Vetsizlavetz.

Veiicelbaum. Veleg. Velem. Velemér. Velìke. Vép.

Vidontz. Vcsztzitza. V‘i-lle‘rti'. ’ Visza'k„ Vönölzlt.

Vörösvár. V'iirtemberg. '/.ájn'ótr Znrkabàza; Zen.;



О )~  555

lcòlzfzú'bar. `21386. JZu'menll.’ Zsámánd ‚ 2. . Zsi

dahegy Zwdény. мед. zàidóföme.

_ Ъ‘. »U ‘ Felsèges Iiirályi llamara. Fereńt'z ili

rályì FÖ Hertzeg, ’s Mo'denai Fejedelem. H. Bal

Ihyáni 'H. Esterházy. Györi Půspöll. Szombab

helyï Püspölc, ès'lláplalan. Heligyiói _Hintstán

Tullományi R’íntstár. G. Erdödy. G. Nitzlly. G.

Banhyáni. G. Sigi-ay. G. Nádasdy. G. Szapàry.

G` Fesletics. B. Silson. B-.Seńr'nyei G. Forgâcs'.

(i. Szécsényi.~G. Haller. G. lllobusitzlly- G. Czirá~

Ly. G. I’àlffy. G. Est'erházy. G. Holler. _52. Gol~V ‚

hàrdi Apátur. DömìilL-i Apa'tur. 4Pápólzi. Prè.

pos'. JáLLAPáIux‘. Pelzöli. Apàlur..G. Somogyi.,

Egyházszegi Plehánia. Szegedy. Sibrilx. IVajda.

’ Noszlop'i. Svastics. Вашу. Darás. Ilosthy. Györ

f5'. Hisfaludy. Shel-letz., I’écsy, Zai-lia. G. Hugo

nay. Zanalhy. Geszthy. Dugoviis.- Внизу. Jan~

Lovils. 'Sidó. Bax-lodeiszlly. Bezel-édy. Horvàt.

Szent-gyc'irgyi. Egerváry. Там“. Ulbey. Boros.

Finla. Ehergènyi. Mórilz. Gioklly.'Inl.ey.Benl\ö.

Szölle. Veg. Hertelendy. Villas. Nagy. Hörmep

(ly. B_ernàl. Szetsôdy. Szelestey. Ранний‘ Talián.

Balog. Nedelzhy. Szabo.~ Csernel.y Górl. Csànyi.

Rregár. Run. Szladovils. .lelenl'eica Tevely.

Veszpnimvármegye , kerinegvén Буй‘, llo-l

mároni , Fejér, ~Toloa, Somogy, Szala, Vas,

' SOProny - УёгфееуёМё! ‚ rèszént x‘Ona'1 ŕészènt

hegyes földöo helyhedig. .Hegyei llòfzlt'föllép

pen llihiljesedelt a’ sivala'g,` erdöségii главу Ba

llony, bolott ‘бис, ‘в épiilelre való (‘Щи felea

leg- vagyon; az itten hizó sollserh'zsy tsordálc mel

lett számtalan zsiros Rondások ijesztegelösllöd

nek; lwsrlves"lanyçâjal ez á’ чад àllätolmàll,l ’s á',

uarvasolH‘Ozek, egész sexy-eg'ben llóvályog'naln:

"в егеЬБЫ esztendônként a’ I‘lix‘àlyi Honybára jó

szâmmal szolgálnalc a’ Szentgáli Nemesell. $26

löl hegyein jó магией >es ek; af bomlyóu`
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sziirit hora .minden Uri asztaloknál-inevezetes.°'

Sok mezejin szinte Olly ie'les a' дам“ terme

se :,ëjuh, ‘es marina имён. Nagyobb vizei a’

Balaton es a’ l‘Ukiritó.-Folyóji szamosakugyan,

de tsekéeiyek,` ’s mind a’ Bakonyból erednek ,'

mellyek köztt emlekezetesehbek ezek': Мах-12111;

Gerentze; .Tapoltza; Bitva‘;,Torna;. Sed.. Ne.’

vezetes'a’ márvanyköve, es _köszene. Hutajiban

legjobb iivegek keszülnek laz egesz AOt‘szaglmn.

Nepe .talpig Magyar, ugy hogy a' köztte» lève

idegen N_yeivií is Hazaiva változik : vazert a'Ma.
gyar Literaturanak leg‘több'tudós Gyamolaivan- l

nak itten.~ Azegesz ,Nemes'Varmegye a’ Vesu- _

primi Piispöksegben vagyou.~Veszprima' Fö,

es az ötet e'lnevezö Varosae.’ Nemes«Vármegye.

nek; a' hol szokta tartani Gyiileseit,.’s Tör

venyszekeit. Piispöke, es n’ 'Haptalan az ö Föl

.des Ura'. Ezen hegyen völgyön epiiltt Varosnak

`ô Diisössége 'az itten ‘gyakorta .'törtent tartóz'

kodasa .Szent l_lstvan Hiraly'unknak; 's az. ö IHit

vese, Gizla Iiìrâlyne H‘amvainak itt‘ nfyugovása.'

Szembetänö szép Diszeipedig: 'a` Hegyi чём-д

a', Piispöki _Szekes Templom, Gizla Hiralyne

B_apolnájaval', es regiliatakumbaval', _Piaristák,

_es Fra'neiskanuscnls` Szentegyhazaik :‚ а’ -Piispök’

, gyönyöríi -iiastelyia; a' Varmegye’L és~ liapltalan.

beii Ucak" Házaikg. az emlit'ett ket, Szerzetnek'

Blastroma,_ es a’ Gymnazium, Pianista'Tanitók-`

kai. A’ Varon kíviìl is_`vannak töbh'jeies Hápol~

, nák: ugy a' Beformatus‘ok'nak ,_es .Agostavalla

suaknak P_retiikatori Telnpiofnaik. J-eleskedik Se

es Рама-115122111 is, A’ Var alatt ’nevezetes ama'

vizi h_az , mel'lynek mesterségesgepelyevel a’ _Sed-`

folyóbólviz l‘olyattat-ilt fel a' Várba. Az itteni‘

N. Haptalannak tudomanyossagát igen ér‘zeke-t`

nyen nyilatkoztatja ki Magda' Pal, Agostftvtlßß`

‘ Iasi b‘opronyi Professor Ur., az ö Magyar Geo-y

| › I \
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gráfiáiában, mqnìdvá«n;,-.-„,‘..Nern lehet-.kiváltképm .

pen n|agasztalás«~n'é1kiil -ìhßg‘yni ai VaNgmesIiá‘pg."

talannak ‘a’tudós Magyanmnnkákyeránît való fel-_.

мамы!“ ьмашдщдаьдг.аднапущддщдщ .

Vevesére, akárßaz ‘Ныне nézve., gnnyina . hogy“

4 ezt -Hazánlsat-„világitó vez-értsillagnßli, темами;
vezjmriiil.. “ Mnst._p.edig azt hell erösitenä'nka. _

hogy T. T. Horváth .Ján‘osV ezœnf§N¢5¢Bâptalagìn

nak B_ölt's Теща, es Видя“; Apámr, „шва-„е.

házi Ertekezéseivel ,.:mellyeket èzenßz'qlïltyßlllì"

‘вида husz-adikban folyásha hoz-ott,v meg' inltâbli‘ ‚ _

tiindök'öl‘teti azon ~Tßil‘lagot. _;Bápa ‘Mezöv-àrog»

пер lájèkon а’ ТароНгцйЛуд melle\t.s_zà'mos dini ’

- szes Néppel ékeskedik; Felséges~.Plé`b.á’nia Sami-‘ì

,egyházza-l; a’- Benedíktiniisokg Franciskanusak,e

es Mizerikordianusolk îTemplomfaivalge-és Elan-l „

шьтмц а’ ВепеЩШШцЗоКЗцЁЗ‘уВеё1‹‚Оз1ч0"’ дым;

lájával ‘а: Uraság` G. 'Esterllázy’ -roppant ‹ nagfyïk‘

Vát‘ával; a' Belformá'lusok’ Hollhaiomával,` ¿s_l

Templomával :,ia’-.Va'|}rmt§g‘ye5y èsftöb’b .Nemes U12'

rakkjeles. Ház'aikkal , {в Postahivbtalla'lg A' Yárof,

so`n'kiviil pedig igen szembet-íinö alÍgyiinyöBii-f

:léger4 вышла. --MI’nlotaîmárl Йемен! “emmen”,

benniinkelt; hogyazon Hirályainknak._kìk_ Szell

kies Fejeryúmnf lakta‘nak ,r-_äw-.olç идут, бп’ет;

децекё Yerìâ‘liájok.: ezt nyilvánlljafazffögyönyö-ì

riiV l'ekvéshFejéx-_vár , es Yesrplsimq ltëz‘öttl. щ’ «lud

lakkßal, ’s vmadnlfaltkal_’lznövnnlkedö\ ЕЩЁ-156‘) égàgIi

minden-fete Vadakat' termö Bakony melleitnltfllggsltt

_is több„Templomokkalß"ésvGrófZiclìy'vßiläpßaï

st‘élyjávalf» vélußskedik.- f Ugygn ш y vagyon `.ezeh

Ménóságo. Faminánal. Leyeltárja. -,.Nagy¿,.\f._á¢

sony.. avagy Násonkò-jhajdan ama’ ыцдщщдъ

gynr Hösnekf, ilíini‘sy Babak, пер Yà‘ràval “дует-5, ›

kadett, _mellynek l'ennálló r»észè_ben,‘A¿qnnak.Már,.§ .

ványkèpe-.moist is ‘ничем az. ö »Hadi‘ůwöasńgaém `

ugy hogyebhe'n is `щипцы‘: а‘дл'ёш 5i.. Maggi;
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midôn 511.ъдытавйодпёпай‘авой ‚ lâlvân'-v ezeh

bòl eg'y -lméregëe'ue Töröh а‘: ölœt rontó Hinisi

nek'ezen‘liépétßi‘rásiitöt'le{pisztolát, ’s arról ugy

pńttant visz'sza az ö golyóbissa , hogy azonnal

Iîiszákasztáná’faz-ö mérges-'lelkèb Most Gróf

Zichy «Jószág ez; ’s irmètl tzimereztelik ezen Fé~ ì

пуёв Familia. 1Мыши Vásonykôí Gr. Zîchy Bá

roly, Arany Gy¢pjas, ’s fegyszerstmfnd Sz." Isl

vân A. Ri'r.. В“!!! ВеЁпЪЁЫаЁу Ker. Vigéze ‚ О’Гь

H.'F.1{am. Vál. titlcos-Tan. ne_m kíilönben

Sìa‘tus, és .Conferentzia Ministere, és T. 75'.

Gyôrvármegyéneli Fö' Ispânyja, hin-ja ‚ hiis ujo~

lag gyönyörü Hastéllyal ékesíleltè ezt fel.

zîrtgMeàôvárost hiresiti a’ Císzterpiláh типе.

les Apàtùŕsága, melly a’ Magyar наш rongá
l()-háborulxbamy a’ Szilézîai Apátur’ hatalmába es

дач-‘Б. *én , tsak ezen Зайти!‘ tizeńölödihèben теледе

‘ deu’attó-l meg-Fatemi Felséges Apostoli Юнг

1уип1‹_ állal; Z{F.lfíigg-etlen Magyar Apáun'rá~ je

les:î ér'demä Dréla Antal Ur tëtetett itten. "Az ô

magy,y v‘ès ig'çn szép`Monostorá! gyönyörii _Virá

все; Вуйтёйзбзь és Vad'as Ker-tels kellemetesí- ß

‚ lîk.'` ВЫШЕ, -diszes Helység, em|ékezeles"'a’ .

Hertzeg Ели-11623” ,Pátŕonátusa alatt ièvô .szèp
jövedelm‘iîf B; -Aeìxeszonyiy Pŕéposlvságáróî ,` `mellyel

jenleslŕedik‘most’anábàn Méllósńgos Páintne'r. Mi- `

`llâfy Ur’vâîàszl-olt Novi Püspf'jh , Györi'Sz. Al
llaer'ti Prèpost, és Hán'onol‘ŕ, О Szentséges твё

эйёй‘, ‘ь' Apostoli Rirályí Felségének a’ F. Ma

g§arKirályi_Helytartó ‘Га/изданы Tanàlso'ssa.

“-"’1'. H. Ac'z. Acaâd. Acsleszér. Adâszlevel.

.Adén‘jánlv'lzla1 Agydlìk». Àilua.n Aha. Aharauya.

Aldi. Alâszony. Aliga. Alma. Angyad. Antfa. Ar

da. A’sz'szonyfa. Auyasßakonybél. Balátza. Bal

laTBalasßVaQ‘Bánla. Balatonfö. Bánd, 5. Bánk.

Вашей, '22;î ' onyosäBarta. BélLBéhâs. Bere.

Bëŕeńd.~ßer i. lBîeîahà. Berind. Bersen ‚ 2; Be-v
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ш. Binege. Bódé.' B¢g'e'a~a.ßogetay, 2. B01-`

liés, 54.'Bòrsat. Borips yöi‘. Bórzavár. 1308011,

2. 'Borszörtsöl«.~Bu'z'ádfö dje.Bö;döge, 2. Ванда:

Börtsháza. Bölröh. Börzse. (heilig.Csaitorja.v

Csnpberlie. Csatárr; 5. Csatlia‘. Csebánya. Clseh’i.

Csèkut. Csép. Сэере1у.'Сзегпуе.‘Снежное’. С8е-—

tény. Csigere.k Csipánháaa‘. Сз0Ь01'11ё2а."Сз01‚’

Csóta. Csöglye. Csösz, 2. Csunfa. Csur. D0!

brony. Dalia; Q. Deg Dém, 2. Derecske. Deres- \

he. Désháza. Devetser. lDohzLDoln-ólaa.Dc'ih-l'l'in-l

Je.' Döbres. Dolosd. Dudar. Ecs‘i. Egerallya.

Egyedföldje. E‘gyházas. Enying'. Eplény. Eseg

' чёт. Eszteygár, 2, Faluhidvég. FarltasgyepiiFe

Rete. Felœtevi-z. Fenyöi‘ö. Fok. Fíizfö. Gamasza.

'_ Ванна, 2. Gelemér. Getse. Gerentsér. Gergel'yì.

Gita, 2. Góla. AGeminis. Gordon. Görsön, ‘2.

Gyepes." Gyepii. Gyimót. Gyirót. Зубы Gyön
laöd. Gyula. Haboka. l‘lagylnám.l Hajmásliêi‘. _Hl

limba'._Hantà ‚ 2». 4vHathalom. H-egy. Herend. Hi

deglmt. "Hódom Hódoslta. Igal. — Iglánd. 111111921.

Ímár. lnota. Isal. Iszleász,l5. Ivántaháza. Jà-lió.

Jánka. Jánosi. Jár. Jásd. Jenö. Jutàs. Rab. Ha
darfm Kara'hószörts-öl.. Hajar. Hamond ‚ 2. Hä.: l

polnás. Hardosrèt. Hát. ~Hazi. Henese. Renyeri.

lier. Rerehteleleí. `'Here'sztulu Iiëríerdö. Bertani

Héttnrnyulalt. 1‘111’61у1`61дъ1 Hisberèn. Hìsatsàd.

Rislödi‘liishidegkút. Holontár. Hoplaló. Hoppámï‘

R'Oromló. Korona. .Hovátsij 9. Rupp. Rustyán._

Rölieliâza. ‘Röhényes. Rôleut. Hüngfös. Ladány. La»

josltomárom. Lázi. Leànyfalu. Lebujj. Léhért.

Lepsèny. Lesbázal Liter. Lóliut. Loves. 110111191

ра1опа.'1_‚ёг1п1е; 2. Máma. Martzaltö. Marhó.'

Maros. Matata. Mátyusháza. Matig-yes. Mentsel.

Menyeke. Menyere. Mesteri. Merite. Mezôkomń

rom. Mezölal.. *Mez‘öszegg Mihá'ly’házä‘. «1Mial«e._

Nádàsd. Nagytevel'. Nàna. Nei'nes. Németbánya. l

Németi..` Nónàp. Noszlop. Куй-$111. Nyék. Nyñàz..
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kqgye. u yôgit@‘идущий; 2.. .'.O'ßâîßlm fOi‘bszi»

Опыт’ Q&¢.._.Qskü вашим Bacsißázx. Bad `

dan.. Pßdragvßalibiàińs’ Papi-‘puit Bhmàiàrìa-Pá

la.. Рита) Бандиты-‚Ритм. Pere. Pancake.

Hmmm-.1».lâßevyńLPét. Рещыгешё- Rinks... =1

5.1, Piri_t-,...P0l_ál_lyl, ‘2. lìingrâtz. ‚ P_orfáis‘zfÃ’o

tpm. Pt'iliiskte..Bró'fonterdńslìe'betz. lfîèdeì, 2,11;

mete. Remetsegfßendek, Bèpás. Béptzeil‘ipllhând'.,

Bonkul. -R'ostára Sag', 2; Sandor. ,Salamon.Sari»,À

издать Sikátor ,i 2..Simaháza. ,50;611» .Surf Sza

badi. .Szalfmavám SzalókïyQ. .Sgapän Százse‘ndel.,

Szeg. S_zék.€ SfzélmezöJ-:Szenrgák Szentg‘yörgy..

Szentistván. .S;t.’ríti_v.'?tń..'-Szeântkinály,A 2, ‚ ,Szentki

rályszabadgya. Szentlássló.. SzentmártopfïSzenL

míhályfa. Geenamihály.„Szépalmw "Зайти. ‘$013.

Sgöiös..__5;.,'Szerdahely. Smits. Szolgagyöpßpm'ff

bathely, .21; ISmits.-Takátteii;,'Iîatnmâtsi.. 'l‘apgltzafà '

. Там. ЁГЕЦЗЦЁМТСЬСА‘М} TH? „Q-IsiTfñSzé-liu'riumëei

Timaufl‘okdi.; Таран. .»'I‘e‘gye.'.Tis_zt.aviz. ’,Tòsok'.'Tóti. Tótîvâsony. ,'Iiidkevànpglyîardi. Ughàugod.. ‘

. UjfaitmllniuigulßkfiUvegbányaÄÃain.Vá-f .

masi V'zxnyQRa.:NYár.dß.-.Varias. Yánoshidyég. “и

— raàlßd., Ya‘rsánfyv, 1 2. Yásàrhje‘l'y., Vasbágiyta. ‚ V,a.

'szilm ¿Vat , .fh-,Velsen Vet‘esb_,t;t'ényi.y Vid. Viiûnya.

Viña. Winnyni ЧВ1‘6;[6._„Ъа1ю1а‚.32$е:т1ёг‹15611‘.

.lnwFm-UL Ёе1зё5егдШгЫу1‹limer@ -îY/esapfimi;

‚ъ’йврёйц‘ёздкёр‘ыап‘Будды}: ‚Вдзрдц; ёд-нёдржь

‘Iaml .Fejèrvànìfüspëih ¿Hälmßßteqházyf немцев. ‚

Batthyáni. G. Ъ}е11у.‚6,: Машу. G..E.Sßer.házy.

Gfszaß‘áryyßiG. Erdödy. B. Bévay. G,..,A.Uiade,. G.

Зяё’сйеп‘уйи G. ‹ Hugonay': G.. Festetio's... Beiig'yiói

‚ Iiintstä‘i‘. GnTSomogyi.lv kSzentmárto:1i-.15ML_'Apzit- —

um.. Zinzi „мы .Bako'nyhéli Apáui'r... Идиш.

‘Prépos‘tmß‘zoibathblyì Szeminárium. 'Iîudo'rn'gir

qyiïKin-isiámßëkásyi Вышки. 39mm.' Heß-f

mz'lri’vykiílùuß'y'. ßßh'onfzypßì'hdbnßarlzd. ‚Немцы.

Szakńikí 'Eáliënïz Ba-kó._`fÁn5goh Bêsáç., Bi‘róé ‚ ‘шт-1 ‘
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'iz'êp ПафЕз‘ЁЁ`РМ11г5„2е61-11:, ~|1él¢ Zafìr'g' l'ölsöln'yi

mafgysâgu Akâ't; vmîndènfè’le‘i'îen fény'e‘s opál g

féline, é’sî haínu' szihl'i márvány ö; hîré» Malom

‘1115; Vas, és Timsó. Vannak ада,` hênhöves, él
"l’avar'zy‘u yizfm'ràsail i`s. ' Důli Lalmsai ‚ a’v Том“

v ~bbrdvärmés'ztök'ìfvalódí Mngy'aroix; 11 ‘ёв26111а19

ìldlc Szoták nevet viselnek, " Oroszul beszélńek:

>*s Arészént az Egri высшем” ‚темами

“l‘á'tsi' Pííapökséghezîtartoznak. ~ Ze|nplén‘,""=nem

‘lnk e' Neme‘s-Vármegyének nevezéséve|,hluem
ßlmrt ‚ы ésb'uz'âg» gazdagon terniö’hat‘árjâról is м".

"ìët'eiMezôv'áros‘ß’ Bòdrog folyó melletj, m'elly

’gieten Várofson yt’elrliißl-ìégy"e‘eì'iltt Ondová, Ta

‘Pòljìì I'sahòrlzá ‚< ЪМОЙЗЬ’ЗЁЫ 'Ung folyólsból

f'sìfáŕqń'àzílrïŕ’g'iitlén 'vel'zi ameri4 Nevèt. Esztendöt

‘11111111 en‘amgy-¿Országos Vásárjai vannak. 

Sáro‘su' äla‘kïf'isa’ Bodŕogmellett ékeslœdih a’

‘Втщашзош :'h'xres' Hollegyionpával ‚ melly mind
-a”'Tán{ftó1cf» 'tmjlógságávalg hiindv'- ‚а" Tànitvànyok’

szígmossńßgàxŕ'gilt *jélèshedìk-’f- Vál'ósi`v diszég 1125111

1161’1) nevfçlild föl_ib 'I‘emploinài, ’s .azon‘Hazaf1`~

'bâgos' erlxölt'bef (пену âlt'ùl -aziilet’eu Nyelvének

‘èlœsítésèilel êdes l Hazáját ůîtsôbbilèni szorgaL

mafoskodlk: erre szolgàl az`ö roppanUBiblió

tèkája is. ` Sátoralja` Ujhely sok 'I‘emplomával;
'Hîrâlyi Gymnázviummal , mellyben a’ T. Piári

alàlt tanitalnah; szép Vármègyeházzal mutatja ki
Városî 1е111п1е1ё1. —— 'I‘olmjl a’ Tisza`` éá .Bedrog

ößzveí`olyz'a~sánál> hat Templommnl; Píárislàk, ès

Kap'nninusok' Hlaslroń’xâval , Nagy'Sóhäzzal', és

Postaházzal diszes`Mèzöváros ugyan: 111}, borà

Ya] valamint Rörmölz àz ö- ~aranyjíwal, 'minden

Nemzeteilf #Merck Földnek a' Magyar' Haza’

betsüîèsëre ‘611123111’. Ámhàr az egês'z Hegyalfán,

melly mintegy hèt mérföldnâfire, ès' igy töhb

hálá‘rokra lerjed, “ветра ezen lu'ilönös “Зайди
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boratzmiltdêßliâè lSßl‘ITQl‘aÍi ём-‚чёш’ h_i'F” .

lg `dik mi‘ndeniitt. .fßmlëkezet'es'fefÍVáros` ari-61 i.

hogy ы. М6156151 O.sìrîalr'nnèx veszedélemfês'îa'x

iêjn'iLajn's Hirály =s_,zgu‘entsg'eilen _halál'a 666625150’

ïlyanJân'os ittenf,¿me'lly_ _az ŕibirtok'a> ‘0111155’
úmondn ‘Gr._egorinmzy Pá'l, Györiulëiispöl., „wö

fB‘reÍJi‘aríum ватт Hungaríëäruip Мышей!

Biinyvé'beń , 'v'álasztatott lègyen laz,Qrs`zálg`Bend..

ìieitôl a'_Magyar Hiralysagra. TLelesiMEZÖVPï-~.
yeosin Nevezetesl'ti a’ Prèmonstrat_e'r'xziseklr Sze'rit

Iiereszt'i; Prépo'stsága ; es mint _bi't'eles` Hfelyeß,`

régi Levelek’ ]е[ееТё1;}а.; _ ` `_ ‘3:

' 11T. H. Abara. Abogçyyßgálgdlßg'ternö.,swear Aeyidófzámbi'äf-êliinlßaß'anr/“Pi‘ê‘r '

__Ar'dó. Azar, 2. Беседа. ‚Ваевчф Вдрёшвамё

ka. y_Banye'ztlnm Bara_n_ts.'„_B_ári-, 2._Barkó.Bm-'nót¿z, 
Barré.¿B_'askótz.À Bast. „вшя‹;;вр1‹ы‚‹„вы‚,Bèly. Benkótz. -BenyeJjQl Berti..._]_â*,',_.x~e|~1zzki,_A 2..

Змей}. Belizék. Bisztra'; Botskl'l. -Bodrogkel

resztnnßodzás. Bog'y’ïlla. Bqlânlgn). _Boly_._ Bor?.
rò, Borsi. Bosn’itz_a_._)i_BLottyán._BEN, „вклада;

314516199, g. Bl'tfffzoifelz._n __l5’ruznitix‘~îa.v Bnlianóïtï

Bukótzl. Buró. Butkmfçsabótz. C_sabip. (Isabel

ión'. esal.alóíz_.„c..1_.ly‘ó._ omai... ‘ç'zèle сьёьг
2. Csebinye', 5. C_sètsf.CáekeÄuCÍleleïjfÍCsemer- ’ '

nye , _2. Cserencfi.` `Cse'r-nahó. Caer-nina. ‘_Csernyfll.

Свети. Czigánd , 2._ Csìtsóka. (Бай-56. Сент, «_

lvólz. Daŕnasa. Dalnósz. Dara; Dargó.' вами.

gas. I_)edasótz Бег-936,16. вепйьреейзодъъйг

lrik. Dqbra,_2. Dobsza. Domasa, 2. Dretsna.

Drisma. Dubraya. Dllibróka. Egres. Falkus. Feke
_ tepatak.¿Fias. Földvár. i Fiízesér.' Galszéls. Ga

rany. вашу, Gért,~1e_ly.-Girmes. Gerenda.Geren-.

das. Gereplse. _Ger-es, 2. G_eztely. Giglótz. Gi

rinlts; Girótz. Godoily. Golop. Göröginye._Grótz,

_Grozim Gropzvólz. Gyapa‘lóta. _Györgyös, _Q;_Ha-f

bara. 'Hanhóm Harangód. HardiIQíI-»Harkályè

I
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„ ‚19911116. Ho‘ìfîi‘xl‘ïlyï Yx'iläàîlroiszìòìf'î{"zf'ßêïsîs'iñmézlïöfi

äfläofy‘íaï'- T? ё" WY'‘штаммы:- r
же‘, 'y ль on 'a , 2.' jßloäïäfïa‘aììnäßfz~mg

' ' 'LHV ß ›"“ ‚ ‘на ‘щи-ь y. --‚. ‘
31%‘. _ anhggb {физ} ¿.Íëg'z‘ïb'n’o:l .'{çszeîlô Jèàzf.

_f_xfl‘qf) ,_ 2. ë'êñç’fîalvaq Jдядю; '_ fb's'á'nd.’"„ á’j'h'à ,` z`-,
ЗЁ‘ЭЪ Halçh`0...î,gëîlnal. ~liamdèfyaf,f‘l‘zjal"ç'íô.` uhmm’.

'Íŕfgçnßb tB’à'nìgl'yçx {ад ‘a’rios‘f-Éa'sxa‘ŕôlz'ß‘íßâ’aíó.'Háìŕ

‘та, 2. rfa‘âz'ù‘. Камы.‘ кецёдаёд ’ .j‘ Hamam@ ш.
йегеые. K regzlur ‚_2.`Ё’11ё$‘26::1. "Renn" "а: Hiò.

'isfal’uï’f’ńlgfa-r'ù. „13191135: 1115161)’; ‘мы.

ugs-zi... _mmf-@w1 ызчёгвръъдьуяш;‘вы?

¿i ‘наш 1,.- ¿Mßásä датам; штамм

1 адь'ащднъдж. ввнмгд’эдуыгш. нёщьщ,

‘ё; ‘Кбвёгйё‘ n дшдгёцждь‘ à. кывщдщтшёд

W. ‚‘ ‚517‘7. ‘нага; ',' 2:» нщёыьддд. _'1{&‘а1;:й51;‚
’ ‚мы: LIîwfìr'a‘d?"PSK. ,Hrsv‘Q-¿rgàlìyz'ßfgtsßAuml..

КЕМ“: 8961612; ëHupò‘n'yf;ì'Nûa‘hóïz.LLaIMvi’ìzÈ‘LÃá

ipp; L’mra1v§ŕ’1iakisl«óu’. L‘adñöì‘z‘. Lágm‘äŕirtasß,

fńá'z’. Imzìófi‘iîà'ììömíéfäfßà'í’çŕfg'. VLeim' Le.

"áëńyá ’e‘giyê éfäáf.' Lfë'äzr, 'z'z‘rïeèz‘ńm дыма.

ôûónì‘é "."LQiñf‘à‘i‘` Мышь.Т;‹1пЁ;Ь\1ЬТ$‹;.Ъоп.

факта. ïiuh‘ä. разным: L'y-u’hi'sne. ‘шеи. мы.
МЁДМ‘ОТЁШЁУ „11611619 lIVÍÉi‘lIf-za. Mllaltzár. Márk. Más

' 11,612: мыуъзьь’3щыуёздъэ.#меёушд. Magiër.

Mérńyiil.. _Mi`<.,~i¿}«,. M§¢1esz;-Mïhá1jó. MihályifMi.'

шум’; Маши.‘- i1m nj yöiiilnqiá‘lïri.. M0fsá`f.\Mnd.

аёёёмьщдмдм. Мгд261‘2, ‚ Mnlataïfmgymi.

— liály. I1\I.1.\‘.{.'fajyof.; “Nèm‘af'Në’izpëèu Nóyusèmm.

Nyàgq. orás'zi'rply'n. ‚А gf'ql'ygiàkó. от‘; ‘мы!
mforggip'ëg’át.; "01:0‘s'zngolrsifgïY l’Osïya ‚и. Озщф‘ёъ

` 'nliît'zaforr'h‘ézöÄÜlföß Pa‘lz‘iůjrì.' P'adm'ótil‘pa‘ka'àz’

fäyálfölaekpàxm. P_zgpinß~l11ägnmzóu'.“ мы;

‘ ‘ Pqìdililsyl'pe'sŕqnlgna.'lpe'lëftèßiïërbenyih. Pg'sdl'iffa.

Pcf-me, Pelkó‘tíî’PetöfaNátŕPéuahà Pe‘IriLr‘Pe

’ ‘ ' ` tróxz ,
/
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trótz, 2. Pilmye. Piszhorótz. Polàny. Folena,

_Q, Polyánlia, h'ï. Poruba` Q. Porhbl«a.Pósa~l’o~'

tol'.. Potoslta. Pravrótz.'Priszlop.Prilulány.Pro

zâts. Ptselina. Putzáli. Rabóiz, 5.11ён1.Ва‹1“ёпу‚

2.\Ва1`а]012. BaLattyás. Baska, 2, Ràxha. Вете

пуе. Bepejö. Bítse. .Rollosnila Rohiló , 9. Boki

tótz. Rohótz. Bosl‘ótz. 11021011. 11021011а‚2.11о“

na. Bozvágy, Q. Ruhó. Budlyó. Run)ina.Busó.

Buszha, 3. Sámogy. Sanlîótz. Sara. Sal-Lad. Sér

Lány. Sem‘jón. Sitnitze, Q. 1~mugótz.Sól<ut. Ste»

fanótz. Ste'rkótz. Stríhótz. Szatsnr. Szada. 52111

nik. Szalóli. Szedlìlza. Szedlitzlce. Szeg. f'zegi.
Szeleplsa. Szentmària. Szentes. Slzerdahely. Sze-`

rents. Szinna.-Szinyér. Sziinitza. Szmolnyil.. Szög.

Szölöslie. Szoln‘otslia. Szomotor. Szopkótz. 5211111

tsin. Sztanhótz. Sztàra. Starína. Strasltótz.

Sz'terliótz. Sztrivéz. SztropkùSziirnyeg. Sznlca.,

Szulió. Szulnik , 2. '.l`állya.z'l`arlzal. Tárlsány,

2. Tarnólia. Tavarna. Tehna, T_elepótLTerebes.

Toltsva , 2. Topolnka, Topolya. Topolyán, Tor.

140s. Toronya, 2. Trautszonfalva.. Тгереш. Tu

yràny. Turtzótz. Tusa, Q'. Ublya. Urlva. Ugró.`

Ujfalu ‚ l.. Ujbely. Ujlalt, Q. Ulitß. Upor.' Va~V

ditsa.' Vágás. Vajdátslxa. Valaslsótz. Valentótz.

Vallió. Varanó. Várilxótz. Vásárhely. Vécs. Vè

` cse, Vehetz. Vèlœ. Velejte. Velhrop. Velyopo

‘ 1уа. Vidrány. Vílág. Virava. Visnyó. Vitány. Vla

ditsa. Vojtótz. Volitza. Volova.Volya`, 3. \701‘/а‘‹

Vubla. Zalobina. Zámogy. Zàmu_tó..Zavada. Za

vatlia. Zboj, Zbojna,~2. Zebegnyö. Zelény. Ze

tény. Zombor. Zöhögnö. Zubna. Zuella. Zu

rótz. Zvala. Zsadány. Zsalobma. Zsîtnitze , 2.

F. U. Felsréges Hirályi Hamara. H. Bretzen

heim. H. Ditrilisteîn. Szepesi Piispöli. Religyiói

Hìntstár. Hassai Píispöl.. .làszói Prépost Leleszì. ‚

Prepost. G. Aspermont. G. Barliótzy. G` везё

fy. _G. _Smidegg. G. Csáhy. G. Vandernotll. B.

Magyarok cs'me'ret. M m _ '
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Splényi. G. Heglevits, G. Szirmay. B. Sennyei.

G. Döry. B. Pongratz. В. Fischer. G. Sztáray.

G. Sennyei. G. Török. B. Vecsey. B. Orczy. G.

Forgáts. G. Andràsy. G. Szapáry.'G. Zichy. B.

Mesko'. Tutlományi. Hintsl'àr. Bernát. Mariásy'.

Temasits. Botskay. Böthy. Hlobuzikzky. Píispö

ky. Almásy. Boronkay. Ihrányi. Aiszodorfexxlja- 

пишу. Hevesy. Molnàr.. Stànsits. Heresztes. Ol

vös. Pilisy. lw'olosy. Okolitsányí. Mat

S‘zer'da‘he‘lyì. Sós. Rolly. Nedetzky. Bèvész.Vay,

Vitzmándy.v Hiss. Fiizeséry. Csengery, 201!“

Urosz. Fáy. Hadas. Biztranovs’zky.Durtsák.Boz.

gonyi. Görgey. Homonnai Plébánia. Байт/аду.

`Bedey. Hossut. Pècsy. Biidò'skuthy. Jekelfalusy

Szirmay. Poturnyai. I’nátsándy. Hrasznay. Szögé.

nyi. Наш/ш. Ketzer. Lasztótzy. Iliszely. Vladár

Pinter. Nátafalusy. Székely. I‘ìéry. LengyeLBó

nis. Szentmáriay. Ormos. Marsalkó. Szemere.Me

zösy. Velopolyai Plèbánia. Lónyay. Otsváry.Tom

tsányi. Lenyey~ .

ZÓ/j/omuármegye, Magyar отдадим“;

4Vármeg'yéjinek egyike, Lîptó, Gömör, No

grátl, Hont, Bars, és Turótz-Vármegryéktöl,

közbe‘vétet'vên, fenyökkel, 7s egyéb fákkal bö,

velkedö temérdek .hegységböh 's jól tenyészô

völgységböl а“; és laz àsviànyok Rintses háza.

Most ugyan aranybányaegy sem „идёшь ben

ne: de ezfistbányája annál jelesebb; leggazda

gabb pedig a’ rézbányája. Vas , ón, zöldrêz

шёл, gáliízkö, kènesö, hííilöskö, t'öbbY ásvá

nyos viz-ekkel egyíitt, bövsègèsen vagyon itten.

A' Garan, B_esztertze, _1\Iísztriur.a,l -Rorpon'a, ‘s

C‘gyèb fOlyó vizeinek mentéhen legjobbkuza,

ès rozs terem; legelöjén pedig sok juh és зват

vas marha kövéredik, иду bogy legjobb izü tu'

TÓi, és щит Hészitenek ezek’ B‘irtokosái, ’s

„мы вяёрщуегевёеек vesznek'. Mèltó a’meg~

yasovsz'ky.. .
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jegyzésrefhógy az iu talàlìaló „теми; а’

таза; rèzzé változtatja. Mindenféle vadahhal is

bövelkedilr: mellyeh lxözlt említlendöh a' Medve,

yfan-llas, öz, vaddlsznó: madarak höztt а’ Fajd.’

ptyul's, a' Tsàszár ‚ ès huros madarall, 's a"Ilol

Базой. Sol'. balai közöll nevezetes aj lazatz, а".

golna', ès Rövihal. A’ méhtartâsból sem lleves

hasznot vesznek e`zen Names Varmegyènel'. Lahn.

sai, ámbar а’ medvéll soklsasollat laüirílenelJ.. Né..

pe nagyobb részènt ‚ТЫ!‘ Nyelvü, ugy bogy а‘

Ыеты Nyelviiek is , llila elÖblJ többen v_ollanalf,

majdv már egészen eltólosodnals; ès Май a’ Sza

tótsolmál, ’s а` Nemeselmel esméreles a’ нага’

Nyelíie. De, minlhogy az itteni Nemesség na

gyon kedvelli a' Tudományokat , és Еду а’ Ма

gyar Lileraturát is, 'valamint az in ишемии

vezetes Tudósunk, Bel Mátyás.; igen hihelö,

bogy az ezen Megyében levò mind _Városi, míml

Mezei Polgároldlal majdan meg logia esmértet

`ni , bogy valamint az- ezen Magyar föld're Шпи-`

talon, ès ült'ettetett Cseh,` Иду Olasz fa, va

 lóban Magyar fa légye'n; ugy az itten állandó

мы vert! Embereh ~, va'lóságos Magyarol.:

és Еду az ö Nemzeti Nyelvelc, a`Magyar Nyelv

légyen. Ez!! tudni мы‘! mind а’ magoli; mind

а’ Haza’ belsůlet'e meglaivànja. Eszre hell azt il
ten venni; bogy a’ Nemes'ség hözzé tartozih ai

_Egyházi Bend is.Í E’ Names Váŕmegye pedi@`

egészen а’ Beszlertzei Piispöl‘ségben' vagyoh,_

Zólyom a' Garan, és видам‘ egyhefo'lyásànál

Szabad Hirályi Város azòn jelességgèl, bogy az

ö Nevével esmér'teti magát e'Ne'mes “тете;

Diszesíti az Ö utszâja' derelláp èpiillt szép~l’lè.-v

bània Templom; Gróf Eslerhàzy’ Vára; es a’

Savanyú víz’forrása. Regi Hiralyainlmak kedves

lielye volt ez: de legnagyobb dilsössègel неё:
zelt néki Nagy Lajas, lmint egysvzersmind Leni

M ш 2
.l‘
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138’- E» gyel К1г$1у‚-‹аиа1 :, hogy a’ tizqnnegyedík 526

Zad’ nyoltzvan Leltödik esztendejéhen ide гуще

›‘ Ьеиеш: a" Lengyel Hßndehet a’ kiket а’ Nemesi`

Lengyel Nemzetlel telt `él‘demeizœk emlitèse

mellelt azon haszonnak elöadásával, melly лёг

’ maznèk onnét', ha Magyar, és Lengyel Orszàg'

egy Fejedelem alatt egybe haplsoltatnèk, ugy

,meggyözötl , hogy Máriánals, Lajos elsö sziilött

Leányának, mint Magyar, és Lengyel Ország',

Hijegyzelt Királynèjának, A’s az ö Jegyessénell.,

’Sigmondnak azonnal ln'iséget eshíidnének, 

Beszterlze Bánya` Szabad 'Rirályi  Város a’ -Ga
ran folyó mellett szép felwèásel ,` ,ès nagy épíi

letehkel ‚— mellyek Иди: kitiîndöhlenek három ha

gyobb., és hét hissebb Templomok; a’ Piispölci ‘
ЪаИ/ёг; а’ НёршНшЬёП Uriahl Házaik; а’ Ván»

megyeï Назад a’ Bánya Hamara"IlélöszéL’Tarlo ’

тёпуЬе’Н , ès Нас“ Bizwsság' Epiiletei; Szemi

nárium; Gymnázíum; 'arpiatzi Házak, теПуе1«

hez kiilönös jus, és Hölel‘essêg юноши‘. Jele

sítik е’ felett a’ rèz Qlvaszló «Huláhg rèz, ésvas

' Hámuroh; ’s puskapor Nflalmok.` Jelességét hir

бей“ а‘ Ьеппе tai‘tolt löbb Orszàggyůléseh. Hí

resAa' Szilèrziai gyoltstsal való hereshedése; ès

az ö igen jó izů szilvája. Ugyan e' темы‘ va

gyon az eziistlel.,~és rèzzel Íhc'ìvellwdx'í Urvölgye

Íis.'-Breznyó Bánya Szabad Hiràlyj Vál‘os а’

Ga'ran mellelt. êheshedih a` T. Piàristàlfx~ ‘Гет

plomával ‚ Hnllègyiomàval, és Gymnàziumával.

Híreà az ö Brinza nevezetů „та, és hereslie

dése. Polgárjaì 'ditsêrlemeh Rîilönöseń `arr'ól .,

hogy a' Vendég‘ehel szivesen fogadjáL.-‘Libet

Bànya Szahad Hiràlyi Város diszeslsedik azon `

réélfigègêvel, hogy még' Nagy LajQs Hirály eme]

te, légyen a’ Bánya Városok Lözzè. Nevezètes mns!

iS a` sok réz', és vas’ Hèszitéséröl. — `Horpona

Szabad Rirâlyi- Bánya Város feliszik ezen Nemes
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Vá'rmegyének azon tsutsàn", melly Hontvármegyè

re diil.; ’s ékeskedik a' T. Piáristák’Temploma

val', Hollegyiomával ‚ és Oskolájával. _- Bad

vàny legnevezetesebb‘Mezövárosn e’ Nemes Var

megyének a’ Garanv mellett közel -Besztertzéhez.

Badvánszky Familiáboz tartozik, mellynek ket

rendes Hastèlyja, ès egy domhon épiìltt szép

Szentegyháza nem kevês diszt adnak nèkie.La

kosai többnyire Mesteremberek’, a’ kik köztt ne

vezetesek a’ Posztósok, kiknek posztait a’ Ре
sti, és Debretzenyi Holmárok is Яга-и örömest

veszik .~, a’ Halaposok a' kiktöl Heszittetett Halapok

még kiilsö Országokon is Hapósok; Fiisiitsinálók

annyin ‘лишай, hogy majd fel Magyar Országot ki

-elégltikfiisůjikkek Igy а’ liésmivészek, Tíizpor

tsinalók,` és Sal'etrom l‘özök igen Számosan van

nali.; söt meg Oratsinálók is annyin, hogy e

_ gèsz Tzéheklégyen. —

Т. Н. Avashegy BábaszèkBacz’uk. Baczur.

Badfny. Baglátska. Balas. Balog. Beczòv. Be

nyus. Berzentze, 2. Bravatzó. Breziny. Bruznó.

Buesa. Buczár. Budiska. »Bukovetz. Bulyà. Csa- '

cslu. Cselin. Cserény. Cserni. Detva. Dobovae

Dobrots. Dobronyiv'a. Война , 2. Doma„nyik.Do-_

novál. Dubovo. Dubravi , 2. Dubravilza. Dnvo
din Eliâsfnlva. Fajfár. Faitó. Farkasl'alva. Fili

pó. Garanszeg. Gasparó. Gergel. Gergó.- Hajnik.

‹ llajnikova. Hants. Hermanetz lliadel. Horó. ll

lésfalva. JabrÍkoVa. Jaraba. Jelenetz. 2. Jereha.

_ Jeszenye. Канада. Halist. Iiinlzelova. hirályfal

va , 2.` Hlokótz- liomó. Rordiki. Koszleviarszka.'

H'ovátsova. Hozelnìlt. Hörrnetske.Hralikiliralotz. _

Rremnitskaplîrivàn. lironetz. Brup-inilza. Нити.

Lehota. L.. Lieszkótz. Liptse. Lopej. Lutsatin.

Luka 2. Lukavitza. Lukovó, Maîorl'alva. `Mala-

Cllôv. Malatsân. Medzibrod.I Medved~ Mitsinye ‚

2- Mihályfalva. Miklósl'ilva. Mistrik. Misut.
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Moczó. Moltza. Motiska. Mostonîtz. Muost. Muo

tyova. Nagyrét. Nemetz. Nemgtzlm. Ocsova,

Oravtze. Osztrohlya. Osztrolulca. Pelsölz. Petö

falva. PodollzLí. Podlavitz. Pojnih. Polmnitz.. .

Polhora. Potkanava. Potlmnitz. Povr'áznilc. Pre

y(lajnà. Prasnilz. Prils'od. Prsáng. Puohis. Raki

t'ótz , Q. Rákólz. Rakóvetz. Rasztolm. Ratzeng‘nad.

Bibár, 2 Ribó, Rìeska. Rolwl. Ronitz. Bovni.

Butllova. Sajba. Sallcova. Sasavnilza, Strása. Sza

latna , 2. Szampor. Szász. Sászi..Szàszova. Sze

Íbedin. Szeletz. Зимы. Szentandrás. Szenlja

1mb. Szìelrrìtze. Szihla. Szinka. Szkubîn. Szlu

i‘sa'n. Szlínitze. Зимой. Szlrana. Tajova. Ter

nye. Trebulya. Tridubì. Тип-вида, 2. Ulitza.

Ulfnállm Vaiazlmva. Valaszha. Valenilova. Và'

mûsfalva. Várfßllya . 5. Уё51е5. Zomoslya. [Мад
19а‚1:1"0‘\1а. Zolna. ‚ ‘ l ‚

F. U. Felsèges liràlyi Натага. Bànya. Ha- \

mara. H. Eszterházj/.Besztertzei Píispöl«,ésHáp

|а1ап.›6.11|е.‚11ё2у. G. Batlhyánî., G. Telelxy‘.

G. E'sterházy. Besztertzebányai Plèbánia. A_dda.

Birth. Üsztrovilzlxy. Urbányi. Bohus. (Эту. 09;

1р01ц1;1‹у‚ Radvânszhy. Palugyay. Benitzhy. Rá

lmvszky. Gßl‘llárd. Zsolnay. Holetz. Bendilnlla'.

lász. Besztertzelránya Városa. Breznóbánya, Vá
rosa. Libetbánya Várósma. ¿Zólyom Városa.

` А” Nemvs Vármegyêken Livíil vannak örö

Lös Нашла y'I‘arlomámyok is> a’ Magyar Hazában,

mellyelsnek Népe azö Lalxföldjènek hasznavevé

sêèrt mindenlmr készenl vagyon a' Haza’ vèdel

mvzèsène az Ellenség ellen. Ezelmöl is telnát

'çr‘á‘nyqslam emlélcezni ide larlozik. Három pedigl

az illyen Hatnna Tartomány ‚ úgymînt:

Tsaikafsok' Herl'llete,mélly felsszik Bátsvármef

gyc., mnllynels haidan része valà,’s_ Toronlálvármey
igzye,l ¿a a" Német Banàli, ’q Pé‘rtei-‘várarli Rege

тд!" шт lsòlw a' Magyar Huáßal‘ мы‘
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szegletèben, mellyet а` Duna, és Tisza formál

a’ _ßomai nagy sántztól fogva, ez àltal еду Из
darahon hereisztiil vágïattatván, holott a’Ferentz

Tsatnrnáig nyulik. Ezen Tsajltásol. nagyobb rèsz't

Batz. Nyelvíieli ès nem egyesiiltt Görög` Vallá

suali'; 's tarloznala egy Bataliont ‚ melly ezer Em

bernèl többůl alljQn ‚ készen шиной; 's haboru’

idején tsajhàkon .‚ а’ bonnet neveztetnek ‚ szolgà

latott tenni :‚ а’ чйгеЬеи hidahat мамы, vagy

leron'tani azoliat; tsajltàji‘hon ‚ vagy hojójilion,
a’ Hatonàliat ide,"s tova hordozni: ha pedig ar

_sziilaség‘ иду ШчёпЁа, i'egyverrel is szolgálni,a'

mint а’ nèllu'íl soliasints'eneli, a’ pèterváratliGx‘
neral Hommendó alatt leven. Földjöh róna, yès

ai hol motsàrolŕnem boritjáli, olly terinèl‘eny, `

valamint а’ Batsliaság. Tétel, vagy ТЫ“! a' Fo

Helye, ymellyet; hiressè telt vala Arpad Fejede

lem az ‘Ö Szittyai Magfarjaival a’ Bolgárolmn

itten "ем еш'ёЬегеШз diadalma àltal. Jelesitle

telt osztàn еду roppant Prepostsággal. Most

lièt Tenrplommal, a' Tsajliásol'.' Obestcre' laha

sâval, Bajó èpítèssel Magyazfnommal ‚ёз Fegy

vertárral dis'zeslte'dih. rlqöbbi Helyse'geiz Alsó

_ liovil.` Belabara. Gsìlaura. Csurog. Felsö Ной‘.

Gàrdinovátz. Gospodintze. .lósefl‘alva’ vagy Zsalh
lya. Hapetánó. _Haty._ Hersztava, Hlastrom. Rli- \A

т. Lol.. Magóls. M_alalmveáda. Martíntze.Mos

’sorim Motsar. найму. Foshan.' Этими“. ЗЫад

tina. rl‘opola. Yelilialmvesxla. V‘erha_lovó..V`et,sl«C- .

‘гей. VillOVO. ‚

А’ /Ve'net И”? Bnnáti Hafrîrörzö. Неде

ment` I/ide'ke, а‘ Tsajká'zul.’ Ií-erülete , Town»

tál, ès rl‘emesváirmegye ‚ az Oláh Banáti Rege»_

ment’ Vidèlxe Заем/М Огчгёё ‚ és а’ Pétervárafli

Hegement’ Vidèlce liözött olly fŕildet foglal ,
melly., ámbar nagyfvészént homolms. ès,I motsà

ros ,_ .mindazáltal soli jó gabonát terem: a’ l10n
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A’ Velovitzèri erdö ugyan szép, és nagy; de

nem elég az egèsz Vidék’ sziiksêgére ‚ az egyéb

kìssebb erdökkel is. Nèpe nagyobh részèntBátz,

osztán Oláh, Német, és Magyar'Nyelvii. Vallá

‘Мн-а nézvé 'is ytöbhn'yire nem egyesiiltt Görög. 

Pàntsova Fö Mezövárosa, ès Erössége közel a’

Dunahoz 5 mellynek Népe számos, és a’ pamuk ‚ és

szederfa' nevelésben, ’s a’selyem’tenyésztetèshen

igen szorgalmatos: ès a’ kereskedèse nagyop folya

matos a' Törökkel. lstenességét nyilvánitja kêt

Temploma z` Hiilönösségét a’ Hirályi Haälâl'nya;

а’ F5 Stràsa piartz; а’ Hontumátzhàz; Póstahi

vatal:| Мишей Oskola, ès a` Sóhivatal.-Ilu
Vbin jeles Helység`n‘agy mo'rtsârmellett nem mesz

sze a'Dunától, Szemendria Törölt Erösségnek

által ellenében, három Templommal, ès más

rendes Epíiletekkel, Szêp szàmu Lakosai beszèl

nek Magyarul , és Olàlïul; ’s a’kereskedèstszor

galmatosan iízik ,kiv/'ált а’ Törökökkel1 a’ kikide

hort, pamukot, тандем, aprószölöt, Egyip

tomi szilvát., ès Törölrkávét lioznak : innètpe

dig visz’nek buzáttárpát, es ìszénát. l

T. H. Alibonár. Autalfalva. Baranda, Bava

nistye. Bortsa’, 2. Boros. Bresztoválz. Debelja

tsa. Deliblat. Dobritza. Dollova. Dubravátz. Far.

kasdin. Frantzfeld. Gaja'. Gaitaszol. Glogon.
I Gre'banatz. Homolitza. Jabuka. Jarkovalz. ltlvor.

~Illantza. Iszbis'ztye. Hárolyfalva.Leopolflova. Mar

gilza. Nikolíntz. Opova. Oreskasz. OrlövaLPq.

dino Párta. Perlaszváros. Plositza'. Szakula. 5251

mos. Sefkerîn. Szelleu’s. Szentmihály. Эпиграф.
Sztartsova. Thomasovátz. Ujf'a'lu. Ulma,k UsÜín.

Volovitzér. Zagaitza. ` \.

Ol'cíh Illír Határôrzö Helgement’ Vide'lie,

mellyet Temes ‚ és Torontàl Vàrmegyék; Er.
.l dèly, ОШ: , ée Sservifcty Orvsz’ágoli; ’ß a’ Nèmet
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Banáti Határörzö Reglement’ Vidélse "eszneh kö

ríil, sok, ès igen magas gránillröszillláshe'gyela

kel horittatilc-el keskény völgyek mellett, a’mel-

lyeken a"Nèra, Hideg, Temes, Tserna folyó

jin МИН, 161)!) patalsok sietnek a’nagy Dunába,

melly a’ déli oldalàl áztatja ezen Vidélmeln, n.'

gabonâ’ termésével nem lehel itten ditseked

ni: a’ Hullorilzában mindazàltal nìntsen Разум

hozás, kivált a’ Temes, és Nera’ völgyélien. A`

gyümölts pedignföképpen а‘ Szilva , Böven te

rem .,' és a’ Temes völgyében igen sok Szilvapá

linka fözeltetil‘, B'or hevés „мышки; de a’ fa

a’ nagy erdöllhen többnél töhb. AÍmarha’ tartas

ra jól'szolgálnak az emlllelt tágasabb völgyek. .

Vaddal az erdölc; hallal а` foly'ók bövelkednek. ‘ `

A’ Temes , és Néra körül arany fövenyis talál- ’

tatih. A' Lallosòl-l Olábul, ès Ваш! beszéllenek _

ligyhogy a` Magyar H_azánal'. ezen deli s_zegle

tèben мы" hallatszila а’ Haza’ Nyelve.-I{a

ránsehes Mezövárosa a’ Temesbë folyó sehes mel

lett трижды’; hét Plèbânia Templommal;

Gyalog, és Lovas Нашла Haszárnyával; horler~ ‹

mesztéssèl; aranymosással , 's'nagy Hereskedés

sel nevezeteslledilv-Mehádia hires Me'zöváros

a’. Bella patalm mellett hét Templom’mal; Во

maì régiségellkel; Szórény Várànak omlarlèliai

val, melly hajdanla' Szörenyi Вдали?!‘ Lahhelye

‘он; llaszárnyával, ès Kontumátzházzal. Az

ulolsó 'I’örök hàhorubanezer hèt száz nyoltzvan 1789. Её

` Szörényi Ban

на!‘ ет1ё|юае1ё1 az Er<lölly` Huszároll. Magyar

nyelveklìel , és Harjailillal, mellyellllelM'agyaro

¿an megvìseltèk az ide bétsapolt Töröliöleet. Vi

`7 да-п fördölteh osztán a"Meliàdiai hires meleg_
_Femlökben yllt vagyon az ugy nevezettLau‘olx’

barlangia is, nagy iireggel , és tsepeg‘ö lsövelu

hel. -Fejérlemplom gyönyörii térségen , mel
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lyet a’ Néra vike выезды, rendesen èpülltzszép,
és Népes Vàros; ’s Ъога ‚ AÜgabòngâja ‚ marbàjá"

juha böven vagyon J'ele'skleét‘Templom; вым

пуа, Poslaházfës SÓadòèhesítilnUi Palánka

nem тепле а’ most emlitett ‘Ни-05161 a` Duna’ ‘
parlján egy Erösséggelv; H0ntumátzhë'lzzal',` és

aran'y mosással.-Moldova a’ 'Duna mellett ha

sqńîö nevíi зайди’ ellenében nevez'etes Helysèg

az ö aranyat', ezíîstöt, rezet , ¿ë (Зла! szíilö Bá

n'yájáról.  О Orsova' a’ Duna’ partján `hözel a"

Tserna' tork‘olaljához egy his szigeten álló Uj

Ofsova Töröh erôssègnek ellerïéhen jó Erösség,

melly a’ Romaiak’ hirtokábanis nevezege's vala.

T, H. Armenia. Bània. Bellobreskg. Ber

szászlxa. Biísztra ., 2,Bogoldinv. Bolvasznitza. Bor

Invalf Borlfwen. Bdrza, Bosovitz.. Байт Bulma-
nitza. Cs`ihllen. Csuta. Dalbesetz. Dals. Disovilz.

Divifs. Dolna. Domasna. Dubova. Duplaj.Fönis.

Gerbovetz. Glimboka, Globore. Globuhrajqva.

Goletz.' Gornia, Jaasz_. Jablanitza. Jaszenova. Il

Уши. Hanisa. конца. Hormarevaj. l{lastrom.Hor-.
ра. Hx‘usilza. Hx‘l'1sove~tz. Hroîsma. Huptorafl‘m

sits. Lagerdorf'. Langenfeld. Lapusnih. Lapusni

{же}. Letzlmv'ilz. Lung‘avitza.> Mal. Marga,Y 2.

Matsevátz. Mehediha. Motser'is. Nva'idas, Obras?

¿han Ogradina. Patas.Pecsinesl«a. Peiana.Pet_nil(..

Petr‘osnil_za«` Pirhova. Plugova'. PrilipelLPlfigm"

Plavisvilz. Posèselna. Prisztyán. Рита. Radìmnële

Карп. Rebenberg. Rudaria. Buska. Riie'rLSavoj

Schopqt. Знал/Яма. Supanelc, Q. Зима. Sza

alîova. Sza‘lmlovàtz. Szlalcna. Szlatìua,` ‘S|a_litza.

fï'ïzerveslìe. Szuetska. Teregova. Tofer. Topletz.

‘Тик-пи!ч Vaar. ‘Тандем. Valiabalvasznìtza. Va

liamare. Узнай. УегетЦщУегсзегочё.‚$/егезе5у

Ьёш. Vralsagaj. Mind e’ Hèt Kalona “(Мёд pe.

Úàg a.’ Temesvári Generálßomandó alatt vagyon.
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Itt imtmár a’ kies Erdèly kinálódzik maga

valQ mim а‘ Magyar Nernzet masodik Панда;

mellyet azért méltan Nepkeleti Magyar O_rszag‘-l

пай nevezhetni. De, mivel a’ Метис-11 Valódiság
lkiilönbözlletetlen , arról, mint szóllottunk, töb

bet szóllani nem lehet : 'más környíilállásait pe

dig` Erdelynek megesmertetni, egyv ottani Ma.

ïgyar Tudóshoz tartozik. En tehàt ezen kèt Ma

gyar Orszâg ‘нём: megâllván ugy határoztam el

ezen а‘ Magyar Nemzet’ esméretére intézett Mim

Мета‘; hogy e’ legnevezetesebb határon lègyen
annak. ' l'

v EGE..



Ñagyobbhibák’ jobbl'ìása. y

 

Lap. Sor. Hiba. Jobbítás._

7. 25. általadni általndatni

9. 3. >végel; vègett.

1l. 5. gyanusától gyanujàtól.

f 1l.. 8. Sinentöl’ ‹ › Siuentöl.

15. 3o. elidegeuettek elìdegenedtek.

16. 23. dolgais dolgait..

i7. 10- hegyiet, is hegyiek is.

25. ,33. Arabnok Arabszok.

25. 11. megvettetett megvetetett.

26. и. idét ‚ Мёъс.

32, 'l 9. Nemzettsëgèbölsteddide; szà‘rmazott. \

34. - 5. Boëbosnak Boëbodosnak.

38. 24. igy eset_t igyeset.

42. 17. felem'elvén . megl‘èlemelvèn.

43. 3. Anyja ‚Мура.

45. 7. társa Знай,

64. 27. gondái gonddal.

69. 8. Agyan д Ugyań.

82. lo. Törlénetìrokròl ¢ Törtinetirónkròl.

Íl3. 31. Hronîkáinak l \ Hroniliáink. `

86. 6. egyenetlensègeî egyenetlens‘ègët.
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A

v

Sap. Sor. 'Hibm Joöbítás.

94. 9. ellyel mellyel.

96. ...bayer helyeu.'

100. 25. Azètt ßzèrt.

111. 4. Apétur Apátur.

118. 4. nyoltzadik hatvannyoltzatiik.

 25. rgaszkodván ragasztódvàn.

-_ 29. Низкий: Braitzàr.

127. _16. èltal által.

128.y 7. Olly ОМ’.

12'9. l.. Roma __ Bama.

.37. в. Fratriellelt . Frmicenen.'
152. 1ö Sor eleìhetétessèk: . hanem azèrt is.l

158. 55. hátàn hatan haten haten.l

161. 18. Horonának Boronànk.

172. 36. Biráje Birája. _ y

174. 2s. Thrònusrol Thrònustò).

176. 16. Allmvàny Alkotvàny.

|79. 11. Hövutöleg Böietöleg. f
183. 1,5. Boldog Aszszony His Aszszoliy. i

192. 20. Tobrai ,TolnaL

no6. 13. vörendeztette örvend'eztette.

241. 7. Hari‘nthiai Harinthìàt ;>

2.18. 4.l adhatò nem adhatò.V

‘249. ‘21. Várig Vitig. ‘

`257. 2o. arra ama'. ’ _

— 24. печеКТёЪ nevekedjék,«
269. 33. akarám s_karánd. l

27o. 11. idèn idètt.

>271. 15. Birodalomi Birodalom.

«- 34. állapotnak állapntuak. l

294. 1|. ezáxnára» ‘ szàmára.

2978. 37. Osl1olásl1 Oekola'iaok.l

3oz. 23. miedazáltal mindazáltal..

507. ` 36. epelitenek epehtenek.

311. 9. êz. è_i.
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Sap.,.Sor. Hiba’. ' 10665361‘.

357. 2. helyet; helyét» . ` `

345. 13. нбиуьё jön Iiöńy'v bejön.

35o. ,35. mina ...mig ' Mind eddig.

364. 18. állitam _ àllitom.

565. 23. tábor "täbork

575. 7.' rátsáp- r'átsap.

377. 4. êegitsé segitségiil.

бнб. 30, Hihirhetvèn Kihirhedvêń.

599. 17. tatjuk hatjuk.

42,‘. 21. Ezen Ванда” EzenBartòffy.

(|51. à. Petèrd Pèterd.

434. u. Jordánháza ‘ Járdànhàza.

438. 28. Раков)’. Bakony.

-—- 52. S'estò ` _ Sástò.

401. 8. Fejèrfataky ‚ Fejèrpataky.

462. _19. Hortvèlyes — НёгПЫуез.

475. 2l. Cövár ` Csövár.

480. 14. Hitvèg ` Hidveg. `

481. 8. Szènjános ’ ŕ . ‘ SLentjános.

482. 31. Vallásnak Vallásualt’ ‚

488. 5. Parró Patró. `

- 5. Pomog` Ponog.

Anl. 57. dnU` Und.

494. 1. Hirályi Alîár'olyi

- 22. Vize ` д — Vizi.

119` . 12. vagy ’ ' vari.

50o. Q4. Hazéját Hazáját.

§02. 32. Паша K Nantü.

_509. 14. annak vannak

51o. 1o. Alleos Alias. _ ‚

Jegyzés‘.

‘Hering Sehva'rtzenberg Hegye's Разра

11111111, minekélötte ezen Nèki ajánlott‘. Munkám
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а’ Sailó alól ЕЩЁ" volna, töliink az elkeríílhe.

tellen hâlál által elragadtaiott,

_ ВопараМе ь, кягышеп шамывгшдвьь

ször vagyon emlél‘ezet, a’ Szent llonai'fogságât

lleserîi halállal vègezte. .

\
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